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Kommissorium 2022 udviklingsplan for skole- og dagtilbudsområdet 
 

Der er i øjeblikket en lang række initiativer og indsatser i gang fra såvel national som kommunal side. 
Udviklingsplanen skal være den samlende paraply for dette arbejde, hvor udgangspunktet er at sikre maximal 
læring, trivsel og udvikling for alle børn i 0-18 års området. Alle eksisterende og kommende indsatser skal have 
dette fokus, hvorved der også vil ske en prioritering af kompetenceudvikling og øvrige midler i forhold til 
udviklingsplanen. 

Udviklingsplanen er dermed i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes overordnede strategi om 
Kurs – Koordinering og Commitment. 

For at sikre ejerskab og implementering iværksættes der en involverende proces, der kommer til at strække sig 
fra maj 2017 til primo 2018. 

Pr. 1. august 2017 implementeres nye samarbejdsformer og mødefora, hvilket understøtter arbejdet med 2022 
planen. 

 
Proces for Udviklingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styregruppe 
Formand Anders Norup 
Liselotte Birkholm 
Gitte Petersen 
Lise Lotte Abildgaard Skudstrup 
Lene Juel Petersen 
 

 
Arbejdsgrupper  
Er beskrevet under de enkelte indsatsområder. 
 
 
Planen endeligt vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018 
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1. Status på folkeskolereformens indsatsområder – hver skole beskriver status 

Arbejdet med at implementere folkeskolereformens målsætninger har nu været i gang siden skoleåret 2014/15. 
Reformens tre overordnede mål var og er: 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 
Resultatmål: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de  
nationale test og andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 
Resultatmål: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og  
matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 
praksis 
Resultatmål: Elevernes trivsel øges 

 
For at opfylde målene bygger reformen på tre overordnede indsatser: 

1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 

 30-33-35 timer og 45 minutter bevægelse dagligt i gennemsnit 

 Flere timer i dansk og matematik fra 4. – 9. klasse engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse og 
håndværk og design til erstatning for sløjd og håndarbejde 

 Flere og obligatoriske valgfag og fra 7. klasse.  

 Styrkelse af idrætsfagets status ved at gøre det til prøvefag 

 Understøttende undervisning og lektiehjælp 
2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 

 Lærerne underviser kun i deres linjefag eller kompetencer svarende til linjefag i 2020. 

 Statslige læringskonsulenter støtter op om kommunernes arbejde. 

 Uddannelsesforløb for hele ledelsesteamet. 
3. Få klare mål og regelforenkling 

 Lempelse af holddelingsreglerne, ændringer i forhold til elevplaner mm. 
 
Målsætninger 

 Få evalueret på den enkelte skoles implementering af folkeskolereformen 

 Få et samlet overblik over implementering af folkeskolereformen i VHK. 

 Få overblik over de enkelte skolernes succesrate i forhold til de tre overordnede målsætninger 
samt progressionen siden 2014/15 via nationale test, karaktergennemsnit og trivsel  

 Få overblik over kommunens samlede succesrate på de tre overordnede målsætninger samt 
progression og benchmarking siden 2014/15. 
 

Effektmål 

 Formuleres når vi har status 
 
Indsatser og leverancer 

 Uddannelsesprogram omkring linjefag i Region Nord 

 Program for læringsledelse, talentskole, turboforløb 

 Skolernes daglige arbejde med læring 
 
Behov for nye tiltag/kompetenceløft 

 Udfyldes som noget af det sidste 
 
Arbejdsgruppe: Lennart Petersen, Lotte Skudstrup og Lene Juel Petersen 
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Nationale test 
Målet med de nationale test er at styrke evalueringskulturen i folkeskolen og at have et ensartet værktøj, der, 
ligesom folkeskolens afgangsprøver, kan evaluere på tværs af landet. 
 
Der gennemføres nationale test: 

Fag og 
klassetrin 

2. kl 3. kl 4. kl 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 

Dansk 
læsning 

X  X  X  X 

Matematik  X   X  X* 

Engelsk   X*   X  

Fysik/kemi       X 

Biologi       X** 

Geografi       X** 

 
*Testene bliver tilgængelige og obligatoriske i skoleåret 2017/2018 
** Testene bliver frivillige fra skoleåret 2017/2018 
Reformens tre overordnede mål var og er: 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 
Resultatmål: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne målt i de  
nationale test og andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater 
Resultatmål: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og  
matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og 
praksis 
Resultatmål: Elevernes trivsel øges 

 
Testresultaterne i de nationale test må ikke offentliggøres. Testresultaterne må ikke bruges til at rangorden 
skoler og kommuner. Følgende informationer må offentliggøres: 
 
Om skolen indfrier de nationale resultatmål og om skolens testresultater har forbedret sig i forhold til sidste 
skoleår. 
 
Andel elever med gode resultater i dansk, læsning 
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.  
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Farsø Skole             
Gedsted Skole             
Hornum Skole             
Løgstør Skole             
Ranum Skole             
Toppedalskolen             
Ullits Skole             
Vester Hornum Skole             
Vestrup Skole       *      
Østermarkskolen             
Aalestrup Skole             
Aars Skole             
Vesthimmerland             
Landsplan             
*Vestrup Skole havde ingen 6. klasser i skoleåret 2014-2015 
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Andel elever med gode resultater i matematik 
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.  
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 3. kl. 6. kl. 3. kl. 6. kl. 3. kl. 6. kl. 
Farsø Skole       
Gedsted Skole       
Hornum Skole       
Løgstør Skole       
Ranum Skole       
Toppedalskolen       
Ullits Skole       
Vester Hornum Skole       
Vestrup Skole    *   
Østermarkskolen       
Aalestrup Skole       
Aars Skole       
Vesthimmerland       
Landsplan       
 

Andel af de allerdygtigste elever til dansk, læsning 
Målsætningen er, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning skal stige år for år. 
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Aars Skole             
Vesthimmerland             
Landsplan             
 

 
Andel af de allerdygtigste elever matematik 
Målsætningen er, at andelen af de allerdygtigste elever i matematik skal stige år for år. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 3. kl. 6. kl. 3. kl. 6. kl. 3. kl. 6. kl. 
Farsø Skole       
Gedsted Skole       
Hornum Skole       
Løgstør Skole       
Ranum Skole       
Toppedalskolen       
Ullits Skole       
Vester Hornum Skole       
Vestrup Skole    *   
Østermarkskolen       
Aalestrup Skole       
Aars Skole       
Vesthimmerland       
Landsplan       
*Vestrup Skole havde ingen 6. klasser i skoleåret 2014-2015 
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Andel elever med dårlige resultater i dansk, læsning. 
Målsætningen er, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 
uanset social baggrund skal reduceres år for år. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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Aalestrup Skole             
Aars Skole             
Vesthimmerland             
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Andel elever med dårlige resultater i matematik. 
Målsætningen er, at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 
uanset social baggrund skal reduceres år for år. 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
 3. kl. 6. kl. 3. kl. 6. kl. 3. kl. 6. kl. 
Farsø Skole       
Gedsted Skole       
Hornum Skole       
Løgstør Skole       
Ranum Skole       
Toppedalskolen       
Ullits Skole       
Vester Hornum Skole       
Vestrup Skole    *   
Østermarkskolen       
Aalestrup Skole       
Aars Skole       
Vesthimmerland       
Landsplan       
*Vestrup Skole havde ingen 6. klasser i skoleåret 2014-2015 
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Målsætning: 

 Få evalueret på den enkelte skoles implementering af folkeskolereformen 

 Få et samlet overblik over implementering af folkeskolereformen i Vesthimmerlands Kommune 

 Få overblik over de enkelte skolers succesrate i forhold til de tre overordnede målsætninger samt 
progressionen siden 2014/2015 via nationale test, karaktergennemsnit og trivsel 

 Få overblik over kommunens samlede succesrate på de tre overordnede målsætninger samt 
progressionen og benchmarking siden 2014/2015. 
 

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference 
Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomisk reference, 9. klasse, Vesthimmerland 

Formålet med opgørelsen af karaktergennemsnit for bundne prøver er, at indikatorerne giver mulighed for at 
følge op på, om folkeskolereformen sikrer, at eleverne opnår et højere fagligt niveau, når de forlader 
folkeskolen. 

De bundne prøver består af: dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik 
(matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi 
(praktisk/mundtlig). 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Skole Karakter- 

gennemsnit 

Socioøk. 

reference 

Forskel Karakter- 

gennemsnit 

Socioøk. 

reference 

Forskel Karakter- 

gennemsnit 

Socioøk. 

reference 

Forskel 

Farsø Skole 5,8 6,0 -0,2 6,5 6,6 -0,1 6,5 6,6 -0,1 

Hornum Skole 5,4 6,0 -0,6 7,1 7,1 0,0 7,0 6,7 0,3 

Løgstør Skole 6,3 6,3 0,0 7,3 6,7 0,6* 7,5 6,8 0,7 * 

Ranum Skole 6,4 6,7 -0,3 6,2 6,2 0,0 6,1 6,3 -0,2 

Toppedalskolen 7,2 6,6 0,6 7,1 6,8 0,3 6,7 6,4 0,3 

Vester Hornum 

Skole 

6,8 6,5 0,3 6,0 6,1 -0,1 6,3 6,2 0,1 

Østermarkskolen 6,7 6,8 -0,1 7,1 6,9 0,2 7,2 7,1 0,1 

Aars Skole 6,3 6,5 -0,2 7,2 6,7 0,5 6,5 6,5 0,0 

 

Karaktergennemsnit for Vesthimmerlands Kommune og landsgennemsnit. 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

VHK Land VHK Land VHK Land 

6,2 6,7 6,8 7,0 6,7 7,0 

 

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse Vesthimmerland og landsgennemsnit  

 2013-2014 2014/2015 2015-2016 

 Kommune Land Kommune Land Kommune Land 

Drenge 5,5 6,3 6,5 6,6 6,2 6,7 

Piger 7,0 7,1 7,1 7,4 7,2 7,4 

Samlet 6,2 6,7 6,8 7,0 6,7 7,0 
 

Karaktergennemsnit, læsning 9. klasses prøve 

 Opnået 
karakter 2016 

På niveau Opnået 
karakter 2017 

På niveau 

Farsø Skole  6,1 x 6,0  

Hornum Skole  6,3 x 5,6  

Løgstør Skole  6,9 x 5,6  

Ranum Skole  5,0 x 5,4  

Toppedalskolen 6,6 x 5,9  

Vester Hornum Skole  6,5 x 5,0  

Østermarkskolen  5,8 - 6,1  

Aars Skole  6,2 x 5,1  
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Landsgennemsnit i læsning 2016: 6,8 Landsgennemsnit i læsning 2017: ikke tilgængeligt endnu. 
2016: Skolerne klarer sig under landsgennemsnittet, men de klarer sig på forventeligt niveau i forhold til 
socioøkonomisk grundlag, undtagen Østermarkskolen, som klarer sig dårligere end forventet. 
2017: Ranum Skole og Østermarkskolen har forbedret deres læseresultat. De øvrige 6 skoler har dårligere 
resultat end året før. Generelt svinger resultatet fra år til år. 
 
Socioøkonomiske reference? 
I opgørelsen over skolernes karaktergennemsnit sammenholdt med den socioøkonomiske reference i årene fra 
2013/2014 til 2015/2016 er det blot Farsø Skole, der tre år i træk præsterer under det forventede. Farsø Skole 
har tre modtageklasser for asylansøgere, indvandrerbørn og uledsagede børn.  
Sent ankomne unge, der starter i 8. eller 9. klasse, optræder på klasselisterne på 9. årgang,  
Deres gennemsnit er regnet med, også selv om de kun har været få måneder i Danmark. 
Det har en effekt i negativ retning på Farsø Skoles resultater. 
 
Farsø Skole deltager i forløbet program for fagligt løft af de svageste udmeldt af Undervisningsministeriet. 
Regeringen udmønter i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 en pulje på 500 mio. kr. til løft af de 
fagligt svageste elever. Derfor gives 120 skoler i hele landet med en høj andel af fagligt svage elever et tilbud 
om at deltage i puljen. Det vil konkret indebære, at den enkelte skole får mulighed for at få en årlig præmie i 
størrelsesordenen 1,3-1,5 mio. kr., hvis skolen formår at løfte de fagligt svageste elever. Skolen får mulighed 
for at modtage en række understøttende indsatser og forpligter sig på at bidrage til spredning af gode 
eksempler til resten af landets skoler.  

Blot Toppedalskolen formår i alle tre år at præstere højere end forventet i forhold den socioøkonomiske 
reference. 

Løgstør Skole har to år, hvor de præsterer højere end forventet og et år, hvor de går i nul. 

Hornum Skole, Vester Hornum Skole og Østermarkskolen har to år, hvor de præsterer over forventet og et år 
hvor de præsterer under. 

Aars Skole har år, hvor de præsterer under, over og går i nul. 

Ranum Skole har to år, hvor de ikke præsterer på niveau og et år, hvor de går i nul i forhold til den 
socioøkonomiske reference. 

Karaktergennemsnit og socioøkonomiske reference, Vesthimmerland, 3- års periode 
Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag i alt og socioøkonomiske referencer for periode på 3 skoleår, 9. 
klasse, Vesthimmerland 

 2013/2014-2015/2016 

Skole Karakter- 
gennemsnit 

Socioøk. 
reference 

Forskel 

Farsø Skole 6,3 6,4 -0,1 

Hornum Skole 6,5 6,6 -0,1 

Løgstør Skole 7,0 6,4 0,6* 

Ranum Skole 6,3 6,6 -0,3 

Toppedalskolen 7,0 6,4 0,6* 

Vester Hornum Skole 6,4 6,2 0,2 

Østermarkskolen 7,0 6,9 0,1 

Aars Skole 6,6 6,4 0,2 
 
 
 

Hvordan kan man bruge den socioøkonomiske reference? 
I langt de fleste tilfælde vil en skoles elever have klaret prøverne på niveau med andre elever på landsplan med 
samme baggrundsforhold. 
 

Hvis skolens gennemsnitskarakter er højere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for 
forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven bedre end elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 
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Hvis skolens gennemsnitskarakter er lavere end den socioøkonomiske reference, og der er en (*) ud for 
forskellen, betyder det, at skolens elever har klaret prøven dårligere end elever på landsplan med samme 
baggrundsforhold. Forskellen er statistisk signifikant. 

Ovenstående opgørelse viser, at Løgstør Skole og Toppedalskolens elever har præsteret bedre end den 
socioøkonomiske reference. De øvrige skoler har præsteret lidt bedre og lidt dårligere end den 
socioøkonomiske reference. 
 

Elevernes trivsel 
Formål 
Svarfordelingerne giver mulighed for at følge op på folkeskolereformens målsætning om, at elevernes trivsel 
skal styrkes. 

Social og faglig trivsel i Vesthimmerlands Kommune efter skolereformen 
Et vigtigt mål med skolereformen og med reformarbejdet i Vesthimmerlands Kommune er at øge den sociale og 
faglige trivsel hos eleverne. Netop elevernes trivsel måles løbende i de nationale undersøgelser, hvorfor 
resultaterne fra disse målinger gennem de seneste år er en valid, databaseret evaluering af status på dette mål 
for eleverne i Vesthimmerlands Kommune. Trivsel forstås i denne sammenhæng i ordets bredeste betydning, 
sådan at det dækker elevernes velbefindende generelt. Trivsel kan forstås som et resultat af et sund fysisk, 
psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. 

I en samlet vurdering af status på reformarbejdet i Vesthimmerlands Kommune er en samlet måling for alle 
kommunens skoler relevant, hvorfor resultaterne er omsat til procenttal og illustreret for den samlede 
Vesthimmerlands Kommune. Fordelingen de to aldersgrupper af elever, som den nationale 
trivselsundersøgelse skelner mellem, er fortsat.  Det vil sige, at data er fordelt på elever fra indskoling og elever 
fra mellemtrin samt udskoling.  

Elever fra mellemtrin og udskoling, fra 4-9. klasse, svarer i trivselsundersøgelsen på et batteri af spørgsmål om 
trivsel. Svar gives som score på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er udtryk for laveste score. Svar på niveauet 3-5 
udtrykker trivsel, som procentangivelsen sammenfatter andelen af elever som oplever trivsel eller meget høj 
trivsel. Det er naturligvis et ideelt mål at alle elever har denne oplevelse, hvilket vil svare til 100 %.  

I undersøgelsen blandt elever i indskoling, fra 0. – 3. klasse, er det muligt for eleverne at svare med scorerne 1, 
2 og 3.  Her er scorerne 2 og 3 udtryk for trivsel eller meget høj trivsel, hvorfor procentangivelsen omfatter 
andelen af elev, som oplever trivsel eller meget høj trivsel i denne aldersgruppe. Også blandt de yngste elever 
er trivsel for kommunens elever naturligvis det ypperste mål. 

Et blik på data fra de år, hvor kommunen har arbejdet med skolereformen, og med skoleudvikling generelt, 
giver mulighed for at udnytte de data som er indsamlet i DCUM trivselsundersøgelser, og som ligger til grund 
for de generelle konklusioner om den sociale – og faglige trivsel i skoleåret 2014/15, 2015/16 og 2016/17. 

En vurdering af fremdrift i faglig og social trivsel bygger på en baseline ved reformstart. I denne sammenhæng 
ligger Vesthimmerlands Kommune allerede i reformens første år (skoleår 2014/15) med et højt niveau i 
udgangspunktet, hvorfor forbedringer er mere krævende at opnå ligesom mindre forbedringer derfor kan ses 
som udtryk for en høj effekt. Udviklingen ses i figurerne nedenfor. 
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Trivsel 4.-9. klasse 
Faglig trivsel – omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og 
problemløsningsevne.  
Social trivsel – omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt 
tryghed og mobning.  
Støtte og inspiration – omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærerenes 
hjælp og støtte.  
Ro og orden – omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse. 

Trivselsscoren angives på en skala fra 1 til 5, hvor 1,0 udtrykker den ringest mulige trivsel og 5,0 udtrykker den 
bedst mulige trivsel. 

En elevs score for en indikator beregnes på følgende måde:  
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene indenfor hver indikator, hvilket kaldes 
elevens score på den pågældende indikator. Alle svar er kodet fra 1=mest negativ til 5=mest positiv. Scoren på 
en indikator går således fra 1,0 (ringest mulige trivsel) til 5,0 (bedst mulige trivsel). En elevs besvarelse indgår 
kun i indikatoren, hvis eleven har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene.  
 
Elevernes trivselsscore er efterfølgende kategoriseret i fire intervaller: 
1,0-2,0 (ringest mulige trivsel);  
2,1-3,0;  
3,1-4,0;  
4,1-5,0 (bedst mulige trivsel). 

Ingen skoler har præsteret i den laveste kategori. Blot Hornum Skole i 2014-2015 har scoret i den anden 
kategori (2,1-3,0) i støtte og inspiration og Ranum Skole scorer også i denne kategori i 2016/2017. 

En del skoler har en score i intervallet 4,1-5,0, som er den bedste mulige trivsel. Gedsted Skole har 5 resultater 
i alt over de tre opgjorte år i denne kategori. Løgstør Skole og Østermarkskolen har 3 resultater i den bedste 
kategori, Aalestrup Skole og Aars Skole har 2 og Toppedalskolen og Vestrup Skole har et resultat i den bedste 
kategori. 
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Elevernes trivsel er rigtig god på alle de opgjorte parametre. Der ses en progression i elevernes trivsel fra 
2014-2015 og frem til 2016-2017. 

Udfordring: 
Hvordan kan skolerne fastholde disse flotte resultater i elevernes besvarelser i den nationale 
trivselsundersøgelse? 

Kompetencedækning 
Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af 
undervisere med ’undervisningskompetence’ eller ’tilsvarende kompetencer’. 

Fuld kompetencedækning – mål og status 
Aftalen om fuld kompetencedækning indebærer, at kompetencedækningen i folkeskolen løbende 
skal øges, dvs. at undervisningen skal varetages af lærere med undervisningskompetence 
(tidligere linjefag) eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. 
Målet er, at 95 pct. af alle timer i 2020 varetages af en lærer med 
undervisningskompetence/tilsvarende kompetence. De 95 pct. omtales som ”fuld kompetencedækning” og 
dette gælder alle fag og alle klassetrin. Den samlede opgørelse vil ske på kommuneniveau. 
Målet er et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018. 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Farsø Skole 80,0 % 82,0 % 90,0 % 

Gedsted Skole 68,4 % 52,3 % 78,9 % 

Hornum Skole 87,0 % 84,1 % 81,6 % 

Løgstør Skole 76,8 % 84,0 % 77,6 % 

Ranum Skole 88,5 % 80,1 % 78,6 % 

Toppedalskolen 79,6 % 79,9 % 74,7 % 

Ullits Skole 62,8 % 82,7 % 83,2 % 

Vester Hornum Skole 88,9 % 87,1 % 86,6 % 

Vestrup Skole 70,6 % 64,1 % 41,6 %* 

Østermarkskolen 65,1 % 81,6 % 77,9 % 

Aalestrup Skole 75,5 % 59,4 % 64,5 % 

Aars Skole 84,9 % 83,9 % 89,7 % 

Vesthimmerland 79,0 % 78,9 % 78,5 % 

Landsplan 80,3 % 81,6 % 83,2 % 

 

* Vestrup Skole har undersøgt graden af lærere, der har uddannelsen i faget eller tilsvarende kompetencer i 
skoleåret 2017-2018. Her viser opgørelsen, at Vestrup Skoles andel af lærere med undervisningsfag eller 
kompetencer svarende til er på 85 %. Der er en formodning om, at alle lærere er talt med, men antallet af 
årsværk er mindre, derfor den lille andel i skoleåret 2015-2016.  

Vesthimmerlands Kommune har ikke nået målsætningen om, at mindst 85 pct. i 2016 af undervisningen skal 
varetages af lærere med undervisningskompetence eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. 
 

Understøttende undervisning i Vesthimmerlands Kommune 
Tendensen er, at pædagoger varetager den understøttende undervisning i indskolingen, mens det på 
mellemtrin og i overbygningerne er lærerne, der varetager den understøttende undervisning.  

Den understøttende undervisning bruges til bevægelse, faglig fordybelse, læsebånd og 
morgenbånd/samtalebånd.  

Evalueringen af den understøttende undervisning foregår som hovedregel i årgangsteams, på lærermøder og i 
skolebestyrelsen.  

Lektielæsning 
For såvel indskolinger som mellemtrin får eleverne lektier for hjemme. Der er tale om dag til dag lektier, fx i 
form af tabel – og læsetræning. Der tilbydes lektiehjælp på skolen – dog i større grad til mellemtrinsklasser end 
til indskolingsklasser. I udskolingerne er der to lige store grupperinger; på den ene halvdel af de svarende 
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skoler gives der lektier for hjemme og tilbydes lektiehjælp på skolen. Den anden halvdel giver lektier for i form 
af større opgaver. For specialklassernes vedkommende gives der ikke lektier for. 

Valgfag 
Ved simpel sammentælling kan der ikke konkluderes, at der er kommet flere valgfag på skoleområdet. Det kan 
konstateres, at der er en større mangfoldighed af valgfag.  

Bevægelse 
På baggrund af udsendt survey til skolelederne kan udledes, at der på alle skolerne i gennemsnit er bevægelse 
i 45 minutter om dagen.  

Delkonklusion område 1 

Skolerne i Vesthimmerlands Kommune er rigtigt langt med at implementere folkeskolereformens intentioner. 
Der var en høj trivsel blandt eleverne inden reformens opstart, og det er glædeligt, at den er bevaret og endda 
på de fleste områder steget en smule. Det vurderes, at fastholdelse af den nuværende indsats er nok. 

Eleverne præsterer fagligt lavere end landsgennemsnittet, men forventeligt i forhold til det socioøkonomiske 
indeks med variation mellem skolerne. Dog er der i forhold til Nationale tests lang vej endnu, og der er ikke en 
konsekvent progression. Det vurderes, at der er basis for en målrettet, faglig indsats primært i dansk og 
matematik. 

Vi er ikke i mål i forhold til lærernes kompetencedækning. Vesthimmerlands Kommune deltager i et stort efter- 
og videreuddannelsesforløb sammen med de andre nordjyske kommuner. Det vurderes, at denne indsats vil 
kunne føre til, at målene opfyldes. 

Fra ledernes side påpeges det, at valgfag, understøttende undervisning, bevægelse, lektiehjælp har et 
tilfredsstillende niveau.  Eleverne er kritiske i forhold til den åbne skole og bevægelse i undervisningen.  Det 
vurderes, at det er vigtigt at tydeliggøre for eleverne, hvornår der arbejdes med disse aspekter. Det vurderes, at 
det er vigtigt, at skolerne fortsat har særlig fokus på disse to områder. 

Skolerne har forskellige områder, som de i særlig grad har beskæftiget sig med. Det vurderes at være givende 
for skolernes selvforståelse og image, at den enkelte skole tydeliggør sin profil. Alle skal arbejde med at leve 
op til folkeskoleloven (kerneopgaven), beskrivelsen af profilen skal tydeliggøre de værdier og det arbejde, den 
enkelte skole gerne vil være kendt for. 

Vi har et godt og ligeværdigt samarbejde mellem pædagogerne i SFO og lærerne i skolen. Det vurderes, at der 
kan være behov for fortsat, at have fokus på den fælles skole/helheden mellem SFO og Skole. 

Der gives på heldagsseminaret tydeligt udtryk for, at forældrene ønsker at blive inddraget mere. 

Effektmål 

 Alle skoler har i 2020 mindst 80 % gode læsere i nationale tests på 50 % af de målte årgange. 

 Alle skoler har i 2020 mindst 80 % dygtige matematikere i nationale tests på 50 % af de målte 
årgange. 

 Alle skoler har i 2020 forbedret deres karaktergennemsnit i forhold til 2015/16. Ingen skoler scorer 
under deres socioøkonomiske indeks. 

 Alle skoler har i 2020 trivselsmålinger på mindst 90 % god trivsel. 

 Alle skoler har i 2020 mindst 90 % linjefagsdækning. 

 Alle skoler er profilskoler fra 01.08.19. 
 

Indsatser og leverancer 

 Uddannelsesprogram omkring linjefag i Region Nord 

 Program for læringsledelse 2015 til og med 2020 

 Revideret kommunal læsepolitik (herunder specifikt indsatser overfor ordblinde børn) med 
koordinering af centrale og decentrale indsatser. Der skal skabes ejerskab/commitment til 
læsepolitikken. 
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 Udarbejdelse af kommunal matematikpolitik med koordinering af centrale og decentrale indsatser. 
Der skal skabes ejerskab/commitment til matematikpolitikken. 

 Uddannelse af matematikvejledere på alle skoler. 

 Intern proces på alle skoler omkring valg af profil. 

 Særlige specifikke indsatser (fx turboforløb på mellemtrinnet, klar til prøver/test og eksamen, særlig 
indsats overfor de dygtige elever) 

 Alle skoler arbejder videre med inddragelse af forældrene. 
 
Delkonklusion område 1 ”Status på folkeskolereformen” - effektmål 

1.1 Alle skoler har i 2020 mindst 80 % gode læsere i nationale tests på 50 % af de målte 

årgange. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer.  

1.2 Alle skoler har i 2020 mindst 80 % dygtige matematikere i nationale tests på 50 % af de 

målte årgange. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 

1.3 Alle skoler har i 2020 forbedret deres karaktergennemsnit i forhold til 2015/16. Ingen skoler 

scorer under deres socioøkonomiske indeks. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 

1.4 Alle skoler har i 2020 trivselsmålinger på mindst 90 % god trivsel. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 

1.5 Alle skoler har i 2020 mindst 90 % linjefagsdækning. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 

1.6 Alle skoler er profilskoler fra 01.08.19. 
Forvaltningen indstiller, 

- At bilaget med forvaltningens definition af begrebet profil udsendes til alle skoler. 
- At profilskoler bliver et frivilligt forsøgsprojekt fra 1. august 2018 til og med 31. juli 2020. 
- At forvaltningen i forsøgsperioden støtter op om profilskolerne med arbejdskraft og 
netværksdannelse. 
- At ansøgningsfrist for deltagelse i profilskoleforsøget sættes til 1. maj 2018. 
- At forsøgene evalueres i foråret 2020, hvorefter spørgsmålet om obligatorisk profilskole drøftes 
igen. 

Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018. Ansøgningsfristen for 
profilskoler rykkes til 1. juni. 
 

2. Digitalisering  

Status 
Der arbejdes helhedsorienteret med it i Vesthimmerlands Kommune. It skal ikke ses som et isoleret fænomen, 
men som en bred pallette af værktøjer og redskaber, der bruges bevidst i det daglige arbejde i forhold til børns 
læring, leg og trivsel og dermed bliver en naturlig del af læringsmiljøet for såvel børn, lærer og pædagoger.  
 
It bruges som et naturligt redskab, der sikrer digital dannelse og læring for alle børn. Der arbejdes med at 
børnene tilegner sig det 21. århundredes kompetencer til bl.a. at kunne samarbejde, løse komplekse 
problemer, producere og innovere, så de rustes til at indgå i det samfund, de er en del af.  
 
Endvidere anvendes it så det understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn, forældre, 
personale, ledelse og forvaltning.  
 
Målsætninger: 

 Gennemføre Brugerportalsinitiativet  

 It anvendes og understøtter kommunikation, videndeling og samarbejde mellem børn,  
forældre, personale, ledelse og forvaltning 

 Læring med it og medier bliver en naturlig del af læringsmiljøet for børn, lærere og pædagoger og 
sikrer digital dannelse og læring for alle børn. 

 Læringskulturen sikres gennem løbende kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning, hvor børn, 
personale, ledere og forvaltning gensidigt udnytter hinandens potentialer i læringsfællesskaber.  
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 Institutionerne har tidssvarende udstyr og netværk. 
 
Effektmål: 

 Formuleres når vi har status   
 
Indsatser og leverancer: 

 IT-udvalget (0 – 18 år) 

 Didaktiske it-vejledere på skoleområdet - beskrives under tema 5 

 Meebook superbrugere på skoleområdet 

 Gyldendals portal ”Leg og lær” til daginstitutioner 

 Digitale legekasser til daginstitutioner & LBO 

 Infoba til daginstitutioner 

 Fordeling af central hardwarepulje (2,2 mio. kr.) på skolerne 

 Fællesindkøb af digitale læremidler – beskrives under tema 5 
 
 
 
Behov for nye tiltag/kompetenceløft: 

 Udfyldes som noget af det sidste 
   
  
Arbejdsgruppe: IT udvalget og Lotte Skudstrup 
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Status 

Maskinerne 

I dagplejen har hver dagplejer en iPad som et personligt arbejdsredskab. iPad’en er ikke administreret af 

kommunen og bruger udelukkende 3/4G forbindelse. I forbindelse med en generel kompetenceafklaring i 

dagplejen er det konstateret, at der er behov for en række it-kurser til dagplejerne, som vil fokusere på 

personalets arbejdsmæssige brug af iPads, herunder brugen af kommunikations – og dokumentationssystemet 

Infoba samt sikker indsendelse af kørsels – og lønsedler til forvaltningen.   

I børnehaverne er der investeret i iPads. Det er forskelligt, hvor mange devices der er på de enkelte 

institutioner, men de bruges af såvel de voksne som af børnene. IPad på dagtilbudsområdet er ikke 

administreret af central it.  Det er et stort ønske fra daginstitutionerne, at det bliver muligt at printe fra dem. 

Institutionerne har investeret i printbokse, men afventer it-afdelingen i forhold til at få etableret løsningen.  

På skoleområdet uddeles årligt 2.2 mio. kr. øremærket til indkøb af hardware. Pengene er politisk øremærket til 

formålet og fordeles til skolerne ud fra elevtal. Skolerne fik i 2017 tildelt 523,99 kr./elev.  Det er af It-udvalget 

besluttet, at der kan købes pc, iPads og Chromebooks for de tildelte midler. Skolerne handler i punch-out 

kataloger, dvs. der er tale om for udvalgte maskinmodeller, som spiller op mod kommunens it-miljø og er i 

overensstemmelse med kommunens governancemodel.  I perioden 2016 – 2017 er de centralt uddelte midler 

anvendt som følgende:  

 2016 2017 

 PC iPad Chromebook PC iPad Chromebook 

Toppedalskolen 0 0 43 0 0 45 

Farsø Skole 30 10 75 87 0 30 

Gedsted Skole 7 11 0 0 0 19 

Hornum Skole 38 0 0 33 0 0 

Løgstør Skole 45 16 21 75 10 0 

Ranum Skole 33 0 0 1 0 20 

Ullits Skole 14 5 0 15 0 0 

Vestrup Skole 10 0 0 27 0 0 

Vester Hornum 
Skole 

25 0 0 55 0 0 

Østermarkskolen 106 0 0 89 5 3 

Aalestrup Skole 40 13 2 48 0 0 

Aars Skole 87 0 0 83 0 0 

I alt pr. år 435 55 141 513 15 117 

I alt perioden 
2016 og 2017 

 
948 

 
70 

 
258 

 

Af tabellen fremgår, at der primært indkøbes pc på skoleområdet. Det har været muligt at købe iPads i 

kommunen siden 2015, men som det ses, er antallet af maskiner kraftigt faldende fra 2016 - 2017. Dette fald i 

indkøb af iPads kan hænge sammen med den forholdsvis bureaukratiske fremgangsmåde forbundet med 

indkøb og hentning af apps til maskinerne. Her skal skolerne rette henvendelse til it-afdelingens support og 

bede om at få indkøbt og lagt appen ud på skolens iPads.  

Udover de centralt indkøbte maskiner, har skolerne også selv mulighed for at investere egne midler i 

anskaffelse af hardware, så tabellen giver ikke det fulde overblik over maskinparken på skoleområdet i 

Vesthimmerland.  
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Alle devices på skoleområdet administreres centralt af kommunens IT-afdeling. Børne – og skoleafdelingen 

betaler 1.500.000 kr. til support, opsætning og administration af maskinerne samt indkøb og drift af 

bagvedliggende systemer. 

Herudover er der typisk på skolerne en lokal, teknisk supporter (pedel, decideret it-supporter, it-vejleder osv.), 

der, i kontakt med IT-afdelingen, laver image-installationer og ad hoc reparationer.  

Årligt udsendes fra it-afdelingen liste over, hvilke maskiner, der tages ud af drift som følge af forældelse. I 

Vesthimmerlands Kommune er det i it-udvalget vedtaget, at maskinerne er forældede efter 4 år, men i praksis 

er der ældre maskiner i brug på skoleområdet, idet tilgangen på skolerne er, at man hellere vil arbejde med 

ældre maskiner end at undvære dem. Synspunktet hos it-afdelingen er, at det er problematisk at have ældre 

maskiner stående, da de trækker uforholdsmæssigt på de bagvedliggende systemer og får lange opstartstider.  

Netværket 

På skolerne opleves udfordringer med netværksforbindelsen. Der opleves langsom hastighed og udfald i 

forbindelsen. Det er et blandet billede, der tegnes, idet nogle skoler oplever store udfordringer hele tiden, nogle 

oplever problemer periodisk, mens andre ikke oplever nævneværdige problemer. It-afdelingen kan ikke 

konstatere, at båndbredden bruges fuldt ud, men anerkender, at der er problematikker på enkelte skoler. Der er 

problemer med at lokalisere og afhjælpe årsagerne til dem.  

Kontorpakker 

På skoleområdet arbejdes der i såvel G-Suite som i Office365. Der opleves udfordringer med at arbejde med 

Office365. Det er især kontoaktiveringen, der volder problemer for de yngste elever i skolerne. Det opleves, at 

der ikke er noget system i, hvornår og hvor hyppigt brugerne bliver bedt om at bekræfte deres konto. Optimalt 

burde elever og personale kun blive bedt om at bekræfte deres konto, hvis den har været inaktiv i over 32 

dage.  

Til G-Suite er der foretaget tilkøb til standardpakken. Disse tilkøb er AppWriter Cloud (kompenserende 

læse/skrivestøtte), spalter, orddeling og CAS-værktøj og er bl.a. anskaffet for at G-Suite kan anvendes til 

skriftlige prøver. Tilkøbet blev foretaget pr. 1.1.2017 og løber frem til 31. juni 2018 til en samlet pris på 57.960 

kr. (10 kr. pr elev pr. år)
1
.  

IT-udvalget 

På Børne – skoleområdet blev der i 2013 nedsat et IT-udvalg. Formålet med it-udvalget er ”at skabe et 

kommunalt miljø, der udnytter digitaliseringens mange muligheder som en løftestand for pædagogisk og faglig 

udvikling”. Desuden skal udvalget ”støtte realiseringen af forvaltningens digitaliseringsstrategi”, der er en 

rammebeskrivelse og ”som tager udgangspunkt i forvaltningens vision om at ville skabe en undervisningskultur 

og nye læringsformer, hvor it understøtter børnenes faglige, sociale og personlige udvikling”. It-udvalgets 

opgave er at ”skabe dialog og vedligeholde visioner for pædagogisk og didaktisk it i uddannelserne samt i 

særdeleshed, hvorledes disse visioner kan omsættes til praksis i undervisernes hverdag og dermed fremme 

elevernes læring”.
2
 

I It-udvalget sidder repræsentanter for institutionerne, forvaltningens konsulentteam, it-afdelingen og 

pædagogisk personale. Konsulentteamets pædagogiske konsulent er formand for udvalget. Udvalget mødes 

ca. 6 gange om året. Der afholdes ikke valg til deltagelse i it-udvalget, i stedet har medlemmerne meldt sig til 

opgaven og praksis er, at man bliver siddende i udvalget, til man selv vælger at træde ud af det. Pr. januar 

2017 blev udvalget udvidet, idet der indtrådte medlemmer fra daginstitutionerne og fra Ungdomsskolen, så 

udvalget repræsenterer hele børn - skoleområdet. 

Som en del af den generelle kapacitetsopbygning har udvalgte medlemmer af udvalget deltaget i 

kompetenceudvikling. I skoleåret 2016/2017 deltog fire medlemmer i KL-projektet ”Ledelse af digital didaktik og 

                                                                 
1 Beløbet må forventes at stige ved evt. gentegning, idet der er forhandlet en introduktionspris i den indeværende 
periode. 
2 Fra ”Kommisoriet for it-udvalget”, vedtaget den 19. juni 2013 
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kommunal kapacitetsopbygning” og i skoleåret 2017/2018 deltager tre medlemmer af udvalget i KL og COK’s 

projekt ”Forandrings[skole]ledelse i en digital hverdag”. Formålet med at deltage i disse projekter er at styrke 

såvel samarbejdet som kapaciteten i kommunen omkring digitale forandringsprocesser og 

implementeringsopgaver.  

Brugerportalsinitiativet 

I 2014 indgik regeringen og KL aftale om at realisere en fælleskommunal brugerportal for folkeskolen. Initiativet 

består af fleres sammenhængende løsninger med det formål at etablere tidssvarende digitale løsninger, som 

kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen samt understøtte målene i folkeskolereformen. 

Brugerportalsinitiativet medfører, at alle kommuner skal anskaffe sig to overordnede digitale løsninger; en 

samarbejdsplatform og en læringsplatform. Mens kommunerne selv har skullet anskaffe sig læringsplatformen, 

står kommunernes it-fællesskab KOMBIT for udbud og anskaffelse af den fælleskommunale 

samarbejdsplatform til såvel skoler og dagtilbud.  

 

Samarbejdsplatformen  

(Aula) 

 

Læringsplatformen  

(Meebook) 

Har fokus på kommunikation og videndeling mellem 

alle målgrupper i folkeskole og dagtilbud 

Har fokus på elevens læringsproces 

 

Skal afløse SkoleIntra 

 

Har fokus på undervisning og læring 

 

Skal afløse Infoba 

Skal kunne interagere med digitale læremidler og 

nationale komponenter (f.eks. test og 

trivselsmålinger) 

 

Vesthimmerlands Kommune er tilsluttet samarbejdsplatformen, Aula, som forventes implementeret senest 

august 2019 på skoleområdet. Umiddelbart efter tilsluttes dagtilbud. Vesthimmerlands Kommune har tilsluttet 

sig sent på dagtilbudsområdet og har derfor ikke indflydelse på tidspunktet for dagtilbuddenes tilslutning til 

platformen. På Aula er udpeget projektleder fra Digitalisering og Udvikling i kommunen.  

Kommunen besluttede i samarbejde med skolelederne i foråret 2015 at anskaffe læringsplatformen Meebook. 

Det pædagogiske personale forventes at lave årsplan, forløb og elevplan ud fra en 

trappeimplementeringsmodel. Der opleves udfordringer på skolerne i forbindelse med at arbejde med den 

dynamiske elevplan i platformen. Det opleves, at den ikke helt kan de ting, som man gerne vil have den til og at 

der er mange uhensigtsmæssige klik i den.   

Kommunikation 

På såvel dagtilbuds – som skoleområdet kommunikeres der digitalt med forældrene. På dagtilbudsområdet 

anvendes kommunikationssystemet Infoba, der er anskaffet i 2015. 92 % af forældrene er oprettet i platformen. 

De fleste af institutionerne bruger platformen til at slå opslag op og til at sende beskeder til forældrene. 

Endvidere dokumenterer institutionerne det pædagogiske arbejde ved at tage billeder og lægge disse i 

platformen. Lige over halvdelen af det oprettede personale logger sig på platformen ugentligt, dog er andelen af 

personale, som logger på sjældent (indenfor en måned, et år eller for over et år siden) forholdsvis høj. Udover 

brugen af Infoba til at kommunikere med forældrene, har en del af institutionerne også Facebooksider og/eller 

grupper, som de bruger såvel i PR-øjemed som til at dele billeder og informationer om børnenes dagligdag 
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med forældrene. Samtlige daginstitutioner har en hjemmeside, designet i Infoba miljøet, som overholder dels 

kommunens designskabelon, dels de af kommunen opstillede minimumskrav til, hvad der skal være på 

hjemmesiden. I LBO’ kommunikeres der digitalt med forældrene, dog anvender LBO’erne forskellige platforme, 

da de ikke er sluttet på Infoba. Som hovedregel anvendes SkoleIntra, hvilket nogle LBO’er giver udtryk for kan 

give udfordringer i forhold til informationsflowet, især institutionerne i mellem og mellem forvaltning - 

institutioner. Herudover har nogle af LBO’ også Facebooksider og/eller grupper, som de bruger til at vise 

billeder og filmklip.  

På alle skolerne anvendes SkoleIntra til kommunikation i samarbejdet mellem forældre og personale samt 

mellem personale og ledelse. Der er udfordringer hermed i forhold til tosprogede forældre, hvor det på nogle 

skoler opleves, at forældrene ikke har adgang til computere og derfor ikke kan logge sig på systemet. 

 

Digital dannelse 

En vigtig del i at danne eleverne digitalt er, at læring med it og medier bliver en naturlig del af læringsmiljøet. 

Der kan derfor være en pointe i at se på, hvilke redskaber, der er anskaffet i institutionerne. Disse kan indikere, 

om og hvordan der arbejdes med it i læringsmiljøerne.  

På skoleområdet arbejdes der med en del teknologier, således har en del af skolerne investeret i fx 3D-

printere, robotter, droner og Lego, som de bruger i undervisningen.  

I samtlige dagtilbud er der indkøbt iPads, som børnene i mange tilfælde har adgang til. De bruger iPadsne til at 

tage billeder, lave videoer, søge informationer og til at spille læringsspil. På dagtilbudsområdet (inkl. LBO) blev 

der i slutningen af 2016 investeret i tre digitale legekasser. Kasserne indeholder taleklemmer, talende 

skildpadder, robotter (Beebotter), interaktive vægge, digitale trædeplader og digitale mikroskoper.  

Kasserne er i rotationsordning mellem institutionerne og hver institution har kassen i en måned. Forud for 

kassernes rotationsordning, sendte hver institution to medarbejdere på workshop, hvor materialerne i kasserne 

blev introduceret såvel teknisk som pædagogisk.  Der opleves udfordringer med at få rotationsordningen til at 

fungere og få sendt kasserne rettidigt til den rette institution, ligesom det også nogle steder er en udfordring at 

få integreret materialerne i den daglige praksis.  

Der fokuseres flere steder på elevernes basale teknologividen – at de kan bruge funktionerne på enhederne 

hensigtsmæssigt, men der er også fokus på webetikken. Enkelte skoler har webetikkurser/kurser i digital 

dannelse.  

 

Delkonklusion område 2 

Skolerne i Vesthimmerlands Kommune er rigtigt langt med it i undervisningen, dokumentation og 
kommunikation. Dagtilbuddene er langt på kommunikations- og dokumentationsdelen, mens det vurderes, at 
der omkring den pædagogiske anvendelse af it er brug for en målrettet indsats.  

Der er brug for et stabilt netværk og tidssvarende devises. Der er vedtaget en it strategi med bl.a. frister for 
udfasning af devises, men det sker ikke alle steder, da en gammel devise er bedre end ingen. Det vurderes, at 
der er brug for at sikre en mere stabil netforbindelse og en revurdering og accept af den kommunale it strategi. 
Heri bør også være overordnede betragtninger i forhold til it dannelse og it uddannelse afhængigt af alderstrin. 

Effektmål  

 Alle skoler og dagtilbud oplever et stabilt netværk. 

 En kommunal it strategi for skole- og dagtilbudsområdet, som der er commitment til rundt på skoler 
og dagtilbud. 

 At AULA implementeres med succes i 2019-20 i skoler og dagtilbud. 
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 At alle dagtilbud har mindst 95 % forældre oprettet i Infoba, og at alle personale er logget ind på 
Infoba mindst 1 gang om ugen. 

 At alle skoler har Meebook fuldt implementeret i forhold til trappeimplementeringsmodel pr. 
01.08.19. 

 At den pædagogiske anvendelse af it i dagtilbuddene er en naturlig del senest 01.08.20. 
 

Indsatser og leverancer 

 Revurdering af den kommunale it strategi på skole- og dagtilbudsområdet, som der efterfølgende 
er commitment til rundt på skoler og dagtilbud. Heri indgår en fælles definition af digital dannelse 
og en digital rød tråd. 

 Afdækning og løsning af netværksproblemer. 

 Målrettet centralt initieret indsats omkring pædagogisk anvendelse af it i dagtilbuddene. Dette 
gælder alle pædagoger og er gennemført senest 01.08.20. 

 Målrettet centralt initieret indsats med implementering af AULA 
 

Delkonklusion område 2 ”Digitalisering” - effektmål 
2.1 Alle skoler og dagtilbud oplever et stabilt netværk. 

Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
2,2 En kommunal it strategi for skole- og dagtilbudsområdet, som der er commitment til rundt på skoler 
og dagtilbud. 

Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
2.3 At AULA implementeres med succes i 2019-20 i skoler og dagtilbud. 

Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
2.4 At alle dagtilbud har mindst 95 % forældre oprettet i Infoba, og at alt personale er logget ind på Infoba 
mindst 1 gang om ugen. 

Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
2.5 At alle skoler har Meebook fuldt implementeret i forhold til trappeimplementeringsmodel pr. 01.08.19. 

Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
2.6 At den pædagogiske anvendelse af it i dagtilbuddene er en naturlig del senest 01.08.20. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018.  
 

3. Program for Læringsledelse 

Status: 
Målet for programmet er, at de deltagende skoler efterlever folkeskolereformens 3 hovedmål  
 
Vesthimmerlands Kommune ligger over gennemsnittet i forhold til de øvrige kommuner i programmet på 
følgende parametre: 

 Elevdata: Trivsel 0-3 klasse 

 Lærerdata: Lærerkompetence, samarbejde om eleverne, udvikling af læringsstrategier 

 Pædagogdata: Pædagogkompetencer samarbejde, forhold til eleverne, det pædagogiske arbejde 
 
Vesthimmerlands Kommune ligger under gennemsnittet på følgende parametre: 

 Elevdata: Faglig trivsel 4-9 klasse, social trivsel 4-9 klasse, adfærd 4-9 klasse, relationer i læringskultur 
4-9 klasse, sociale relationer 4-9 klasse, støtte og interesse fra læreren 4-9 klasse, oplevet 
retfærdighed og ligeværd 4-9 klasse, struktur 4-9 klasse, Matematik 4-9 klasse, dansk 4-9 klasse, 
forventning om mestring 4-9 klasse 

 Klasselærerdata: Tilpasning 0-9 klasse, skolefaglige præstationer 0-9 klasse 

 Forældredata: Støtte i skolearbejdet 
 
Den enkelte skole beskriver status ud fra kortlægningen T1.  

 Beskriv de områder i datamaterialet – T1, hvor skolen klarer sig under gennemsnittet for 
Vesthimmerlands Kommune: Hvilke tiltag har dette givet anledning til? Hvilke indsatser har der været 
på skolen med baggrund i datamaterialet? 
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 Beskriv de områder i datamaterialet (T1), hvor skolen klarer sig over gennemsnittet for 
Vesthimmerlands Kommune. 

 Fra T1 til T2 – beskriv de mål, skolen har sat for at forberede skolens kortlægningsresultater: Hvilken 
score har skolen i T1 og hvilken score er målsat for T2? 

 Beskriv skolens baseline: På klasse/årgangsniveau. Afdelingsniveau. På skoleniveau: For elever. 
Lærere. Klasselærere. Pædagoger. 

 Beskriv skolernes arbejde med forløbet chancelighed: Hvilke indsatser / fokusområder har skolerne 
arbejdet med i relation til temapakken chancelighed? 

 
Målsætninger: 

 Få et overblik over de enkelte skolers indsatsområder i forhold til kortlægningen T1   

 At få et overblik over de enkelte skolers baseline 

 Undersøge skolernes målsætninger for T2 

 Få indsigt i skolernes arbejde med emnet chancelighed.    

 At evaluere kompetenceløft/temapakker for lærere/pædagoger og ledere. 
 
Effektmål: 

 Formuleres når vi har status 
 
Indsatser og leverancer: 

 Temapakker – uddannelsesforløb for lærere/pædagoger 

 Lederseminarer – uddannelsesforløb for ledere 

 Ressourcepersoner fra CPP og konsulentteamet 
 
Behov for nye tiltag/kompetenceløft: 

 Udfyldes som noget af det sidste. 

Arbejdsgruppe: Styregruppen bag Program for Læringsledelse og Lene Juel Petersen. 
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Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved 
Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) har i fællesskab skabt et 
skoleudviklingsprogram med titlen ”Program for Læringsledelse- Forskningsinformeret, målstyret skole- og 
kompetenceudvikling.”  
Partnerskabet bag programmet repræsenterer med de tretten deltagende kommuner over 200 skoler 
(matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelser), 
dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark. De tretten 
kommuner er: Billund, Fredericia, Frederikssund, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, 
Roskilde, Svendborg, Thisted og Vesthimmerland.  
Programmet støttes af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, i daglig tale 
kaldet A. P. Møller Fonden. 
 
Målet for programmet er, at de deltagende skoler efterlever folkeskolereformens mål om, at de skal udfordre 
alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, at de skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i 
forhold til faglige resultater, og at de skal styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen gennem respekt for 
professionel viden og praksis.  
 
I programmet gennemføres tre kortlægninger. T1 i efteråret 2015, T2 i efteråret 2017 og T3 i efteråret 2019. 
 
Første kortlægning i efteråret var svarprocenterne således: 

 I alt for alle tretten kommuner Vesthimmerland 

Elevbesvarelser 91 procent 94,9 procent 

Klasse-/kontaktlærerbesvarelser 96 procent 98 procent 

Forældrebesvarelser 54 procent 59,7 procent 

Lærerbesvarelser 88 procent 94 procent 

Pædagogbesvarelser 82 procent 88,8 procent 

Skoleledelsesbesvarelser 91 procent 100 procent 

 
For alle respondenter ligger Vesthimmerland 4-9 procentpoint over gennemsnittet for de tretten kommuner. 
 
Med besvarelserne for de tretten kommuner betyder det, at næsten 70.000 elever, over 40.000 forældre og 
godt 8500 fagprofessionelle (lærere, pædagoger og medlemmer af skoleledelser) har besvaret spørgeskemaet. 
 
I Vesthimmerland har 3723 elever, 98 klasselærere, 2341 forældre, 330 lærere, 79 pædagoger og 39 ledere 
besvaret de elektroniske spørgeskemaer. En meget flot svarprocent for alle grupper af respondenter. 
 
Resultaterne i T1 viser, at Vesthimmerlands Kommune ligger henholdsvis over og under gennemsnittet på 
følgende områder: 
Over gennemsnittet: 

 Elevdata 
o Trivsel 0-3. klasse 

 Lærerdata 
o Lærerkompetence 
o Samarbejde om eleverne 
o Udvikling af læringsstrategier 

 Pædagogdata 
o Pædagogkompetencer 
o Samarbejde 
o Forhold til eleverne 
o Det pædagogiske arbejde 

Under gennemsnittet: 

 Elevdata 
o Faglig trivsel 0.-9. klasse 
o Social trivsel 0.-9. klasse 
o Adfærd 
o Relationer i læringskultur 4.-9. klasse 
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o Sociale relationer 4.-9. klasse 
o Støtte og interesse fra læreren 4.-9. klasse 
o Oplevet retfærdighed og ligeværd 4.-9. klasse 
o Struktur 4.-9. klasse 
o Matematik 4.-9. klasse 
o Dansk 4.-9. klasse 

 Klasselærerdata 
o Tilpasning 0.-9. klasse 
o Skolefaglige præstationer 0.-9. klasse 

 Forældredata 
o Støtte i skolearbejdet. 

Som en del af Program for Læringsledelse er der tilknyttet et kompetenceløft af forvaltning, ledere, pædagogisk 
personale samt ressourcepersoner i forvaltningen. 
I Vesthimmerlands Kommune er ressourcepersonerne psykologerne, læsekonsulent, inklusionskonsulenterne 
samt konsulenterne i børn og skole. Ressourcepersonerne har været sparringspartnere for ledelserne samt 
givet feedback på de skriftlige besvarelser af e-læringsforløbene, som er koblet op på emner udbudt af program 
for læringsledelse. Alle temapakker, som lærerne kan arbejde med er udarbejdet af program for læringsledelse 
med baggrund i resultaterne i T1. 
 
Første temapakke var en grundpakke, hvor lærerne arbejdede med at forstå kortlægningens resultater.  Her 
valgte Vesthimmerlands Kommune, at feedbacken på besvarelserne blev givet skriftligt af ressourcepersonerne 
direkte til de enkelte teams og med orientering til skoleledelsen.  
I andet forløb skulle skolerne arbejde med pædagogiske indsatser med baggrund i første kortlægning.  
 
Skolerne valgte følgende temapakker: 
Feedback og klasseledelse i et didaktisk perspektiv: 
0.a - 5.a og 6.b - 9.b på Aars Skole, Østermarkskolen, Gedsted Skole, Løgstør Skole, Farsø Skole, Ullits Skole, 
Ranum Skole almen skolen samt K1og K2 og Toppedalskolen. 
 
Motivation, tro på sig selv og ros: 
0.b – 5.b, 6.a-9.a, specialklasserne på Aars Skole, 10. klasse, Vestrup Skole, Hornum Skole og Vester Hornum 
Skole. 
 
Professionelle læringsfællesskaber for lærer, pædagoger og ledere: 
Aalestrup Skole 
 
På dette forløb valgte forvaltningen, at ressourcepersonerne og ledelserne på skolerne sammen gav skriftligt 
feedback på e-læringsafleveringerne. 
 
Med første kortlægning T1 blev de tretten deltagende kommuner oplistet efter den socioøkonomiske index. I 
denne kortlægning viser det sig, at Vesthimmerlands Kommune er udfordret. Ud af de tretten kommuner er 
Vesthimmerlands Kommune på en 12. plads. Dette gav anledning til, at forvaltningen valgte, at alle skoler 
skulle arbejde med kompetencepakken: ”Ulighed, fattigdom og social problemer i skolen. Og hvad kan skolen 
gøre ved det?” 
 
Denne kompetencepakke har tre skoler allerede arbejdet med i sidste del af skoleåret 2016/2017. De øvrige 
skoler arbejder i efteråret 2017 med pakken. Feedback på besvarelserne foregår denne gang ude på skolerne 
til de enkelte teams. Her giver en fra ledelsen sammen med en ressourceperson mundtlig feedback til 
medarbejdergrupperne. 
 
De enkelte skoler har via en undersøgelse i Survey fra forvaltningen givet følgende svar: 
Farsø Skole beskriver, at skolen er under gennemsnittet for resultatet i Vesthimmerlands Kommune i 
relationerne mellem eleverne og personalet. Farsø Skole har indført læringssamtaler. Alle lærere på skolen har 
fået tid til læringssamtaler i et omfang svarende til én lektion ugentlig, hvor læreren gennemfører samtalerne. 
 
Indsatserne på Farsø Skole på baggrund af resultaterne i T1 har været meget forskellige. De enkelte teams har 
arbejdet med materialet. Ledelsen gennemfører skolevandringer, der er udformet standarder for god 
undervisning, for læringssamtaler og for ledelse.  
Farsø Skole er over gennemsnittet i indskolingen på alle parametre. Desuden klarede skolen sig yderst godt i 
forhold til samarbejdet mellem lærere og pædagoger.  
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Farsø Skoles mål fra T1 til T2: Skolen har især forventning om, at relationer elev-lærer vil være væsentligt 
bedre end i T1. Desuden forventer skolen en bedring på mellemtrin og i udskolingen generelt. 
 
Gedsted Skole klarede sig under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i trivsel og adfærd i 
daværende 2.-3. kl. Dette har givet anledning til en ændring i hvorledes klasser samlæses og ændring i 
lærersammensætning.  
 
Indsatser på Gedsted Skole med baggrund i datamaterialet har været et fokus på, hvorledes samlæsning giver 
højere trivsel og læring. På skolen har personalet og ledelsen i fællesskab fundet frem til en god model.  
Gedsted Skole klarer sig over gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune på mellemtrinnet, hvor de scorer 
over 500 på alle områder. Særligt "Social trivsel" samt "Støtte og interesse fra læreren" ligger højt (531).
  
 
Målet og en forbedring fra T1 til T2 er trivsel hos de børn, der for 2 år siden gik i 2. og 3. klasse, skal gerne 
være højere, nu hvor de går i 4. og 5. kl. Målet for hele indskolingen er, at alle parametre skal ligge over 500. I 
T1 lå tre områder under 500. 
 
Hornum skole er under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i matematik. Dette har givet anledning 
til matematiktilsyn fra Undervisningsministeriet. Der er lavet en lang række aftaler, som på længere sigt gerne 
skulle hæve det generelle faglige niveau i matematik. Hornum Skole har løftet niveauet i National test 
matematik i 3.- og 6. klasse til over landsgennemsnit i foråret 2017. Der har været en massiv indsats omkring 
matematikfaget. 
 
Hornum Skole har klaret sig over gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i eksempelvis trivsel.  
 
Målet for Hornum Skole fra T1 til T2 er at forbedre kortlægningsresultaterne omkring faglighed i matematik og 
generel endnu bedre trivsel. 
 
Løgstør Skole er under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i støtte og interesse fra læreren, 
oplevet retfærdighed og ligeværd, læringskultur i klassen, sociale relationer i klassen og struktur. Dette har 
givet anledning til, at der er fokus på henholdsvis elevfeedback og klasseledelse.  
 
Indsatserne på skolen har været fokus på elevfeedback: Øget fokus på dialogen og relationen med eleverne 
om deres indsats. Karaktergivning i syvende klasse koblet med øget dialog med eleven om indsatsen og næste 
delmål. Fokus på klasseledelse: Udarbejdelse af fælles guide for god klasseledelse, og hvad der forventes af 
alle. Sparring fra kolleger og ledelse til den enkelte medarbejder. 
 
Løgstør Skoles mål fra T1 til T2 er de fem områder, hvor skolen klarer sig under faktor 500. Her har skolen en 
forhåbning om at bedre sig, og særligt punktet omkring struktur ønsker skolen en markant forbedring. Dette 
supplerer skolen i det kommende skoleår med et særligt fokus på forældresamarbejde for at understøtte resten 
af indsatsen. 
 
Ranum Skole er under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i relationer (elev-elev og elev-lærer)og 
social trivsel generelt. Dette har givet anledning til at arbejde med relevante LSP kursusmoduler, i bestyrelses 
regi har der været arbejde med antimobbe strategi og revidering af skolens værdiregelsæt, der har været øget 
opfølgning og guidning fra ledelsen omkring "elever i vanskeligheder” samt arbejdet med at skabe struktur og 
rammer for afvikling af kontinuerlige elevsamtaler. 
 

Ranum Skole klarer sig over gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i lærer/pædagog samarbejde. 
 
Målet fra T1 til T2 er for almen skolens afdelinger vil skolen se en stigning på de "anførte" procentsatser 
indenfor social trivsel. I K-klasserne vil skolen se en stigning i de "anførte" procentsatser indenfor faglig trivsel. 
 
Toppedalskolen klarer sig under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune: 
Elever: 0.-3.klasse: relation mellem elev og elev, 4.-9. klasse: forventning om mestring. 
Lærer: Samarbejde om undervisningen, motivation og arbejdsindsats og adfærd. 
 
På baggrund af datamaterialet har Toppedalskolen sat et meget stort projekt sammen med COK, hvor der er 
sat fokus på at arbejde i professionelle læringsteam/afdelinger i gang.  
Lærer - elev i udskolingen arbejder målrettet med en forbedret læringskultur og meget større opmærksomhed 
på uddannelsesparathedsvurderingen, her er det især de sociale og personlige kompetencer som via løbende 
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feedback samtaler, skal gøre en forskel. En kraftig justering af retningslinjer omkring brugen af 
mobiltelefoner/tablets i undervisningstiden er en indsats.  
På indskolingen arbejdes der med anderledes indretning af klasserum og fælles regler for, hvordan 
undervisningen gennemføres - ens for alle klasser.  
 
Toppedalskolen klarer sig over gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune: 
Elever: 0.-3. klasse: undervisningen og 4.-9. klasse: naturfag/matematik, faglig trivsel  
Lærer: positiv selvhævdelse, opnåede karakterer  
Forældre: kontakt med forældrene i klassen 
Toppedalskolens mål for at forbedre kortlægningsresultaterne: 
1. En tydeligere struktur i/ for undervisningen og ledelsen af årgangene i indskolingen  
2. arbejde med professionelle læringsteam i alle tre afdelinger (indskoling, mellemtrin, udskoling) - med særligt 
fokus på langt mere forpligtende samarbejde i den enkelte afdeling.  
3. kulturændring for læringsmiljøet i udskolingen 
 
Vester Hornum Skole klarer sig under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune på alle områder. På 
områder vedr. relationer elev-elev, relationer elev-lærer, adfærd og social trivsel endda betydeligt under 
gennemsnittet. Det har givet anledning til en øget indsats og bevågenhed på de tidligere nævnte områder. 
 
Vester Hornum Skoles indsatser på baggrund af datamaterialet: 
Indskolingen: Arbejde med relationer og adfærd, fokus på at få skabt gode relationer til drengene, fokus på at 
italesætte relevante ting over for eleverne, arbejde med gode og dårlige følelser, og hvordan man håndterer 
dem, arbejde med kropssprog - hvad er det man signalerer, og hvordan modtages det? Samtaler med de 
enkelte elever angående deres trivsel i skolen min. hver 14. dag Klassemøder hver uge  
Mellemtrin: Arbejde med humørbarometer, taktil rygmassage, klassemøder, girafsprog, den gode stol, 
mindfulness og lejrskole.  Samarbejde med skolens eksterne samarbejdspartnere så som psykolog, 
inklusionskonsulenter, SSP m.fl. 
 
Udskolingen: Øget nærvær med eleverne, der er udarbejdet fælles regler for frikvarterer med henblik på at 
skabe en god atmosfære i pauserne, morgenbånd (UUV) hvor programmet/indholdet kan varieres, så eleverne 
støttes fagligt og personligt. Enkelte elever har deltaget i turbo-forløb for ikke uddannelsesparate elever. 
Hyppige ture ud af huset - ture med både fagligt og socialt islæt - eksempelvis biografture, virksomhedsbesøg, 
aktive ture, diverse ekskursioner. Vester Hornum Skole er bevidste om at inddrage det omliggende samfund, 
f.eks. med besøg af gæstelærere, foredragsholdere o.l.  
 
For at øge læsefærdighed og -hurtighed har skolen indkøbt et læsetræningsprogram - Frontread - særligt 
målrettet udskolingen. Morgenbåndet anvendes også periodevis til læse- og skrivetræning. På det generelle 
plan bør det nævnes, at skolen har etableret en ny legeplads med det formål at øge mulighederne og trivslen i 
frikvartererne. 
 
Vester Hornum Skole klarer ikke over gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune på nogen parametre.  
 
Skolen har det mål at se en klar forbedring af måleresultaterne i T2 - specielt på områderne trivsel, relationer 
og adfærd. 
 
Vestrup Skole klarer sig under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune på personalets samarbejde om 
undervisningen og mellemtrinnets trivsel. Dette har betydet, at skolen har et øget fokus på læring i 
professionelle fællesskaber, bedre teamstruktur og mere støtte i rammerne omkring teamarbejdet, mindre snak 
om eleverne og mere dialog om undervisningen.  Skolen har endvidere fokus på trivsel og på sammenhængen 
mellem faglig udvikling og trivsel og fokus på faglig progression for den enkelte elev.  
 
Vestrup Skoles indsatser med baggrund i datamaterialet er klarere opdeling i opgaver til hhv. indskolingsteam 
og mellemtrins-team. Tydeligere funktionsbeskrivelse til team-koordinatorerne, flere pædagogiske temaer og 
diskussioner på tværs af medarbejdergrupperne. 
Vestrup Skoles mål fra T1 til T2 er mindre snak om eleverne, mere samarbejde om undervisningen. Bedre 
trivsel på mellemtrinnet - særligt for de fagligt udfordrede elever og mere analyse og udvikling ud fra målinger 
af den faglige progression 

På Østermarkskolen var svarprocenten ikke så høj: Elever 91,2 % (kommunen 95,0 %), lærer 91,3 % 
(kommunen 94 %) og forældre 53,8 % (kommunen 60 %). Østermarkskolen scorerede under gennemsnittet for 
Vesthimmerland i feedback fra lærer til elev, her scorer skolen lavt - 41 point under gennemsnittet. 
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Tiltagene på Østermarkskolen har været, at det skal sikres, at alle pædagoger får mulighed for at lave en 
besvarelse. (Tjekkes i perioden hvor dette er muligt.) Der laves løbende opfølgninger på forældreintra/elevintra 
til forældrene med opfordring til at besvare kortlægningsundersøgelserne. Tiltagene har ført til nogle konkrete 
indsatser. 

Østermarkskolens indsatser med baggrund i datamaterialet: 
1)Skolen har udarbejdet en forventningspjece til forældrene, for herigennem at sikre en klar 
forventningsafstemning. 
 2) Præcisering af, at skolen ikke er en lektiefri skole.  
3) Drøftelse i klasserne/på årgangene, hvordan får skolen får eleverne til at indse, at det er ok at kede sig 
engang imellem.  
4) Skolen har arbejdet systematisk med feedback i forhold til eleverne. På den seneste trivselsmåling kan 
skolen se, at eleverne har en bedre forståelse for feedback.  
5) Skolen drøfter løbende (i årgangs/klasseteam), hvordan der sikres størst mulig trivsel for den enkelte elev. 
 
Østermarkskolen scorer over gennemsnittet for Vesthimmerland i relation lærer – elev. (Kommunen 502 - 
Østermarkskolen 512) 
 
Målet på Østermarkskolen fra T1 til T2 ønsker skolen at øge svarprocenten for både elever/lærere/pædagoger 
og forældre. Herved får skolen et mere repræsentativt resultat. 
 
Aalestrup Skole klarer sig under gennemsnittet for Vesthimmerlands Kommune i elev-elev relation og på 
samarbejdet imellem lærere. Dette har givet anledning til, at skolen har arbejdet med professionelle 
læringsfælleskaber. Aalestrup Skole har afprøvet forskellige team-strukturer og evalueret i fællesskab med 
personalet. 
 
Aalestrup Skoles indsatser er en beslutning om konvertering af understøttende undervisning til to voksne i 
undervisningen, dette er bl.a. taget på baggrund af T1 - to-lærerordning = øget samarbejde. Skolen har 
desuden øget inklusionsindsatsen og brugt elevrådet mere aktivt i trivselsarbejdet. 
 
Aalestrup scorer generelt over middel. Skolen scorer særlig højt i elevernes opfattelse af støtte og vejledning 
fra læreren. Fra T1 til T2 ønsker skolen at gøre en øget indsats i forhold til svarprocenten fra forældrene  
 
Aars Skole  
Skolernes tal på de forskellige skoler er ikke renset for specialtilbud, samtidig med at skolen ikke har haft den 
fornødne viden om konteksten på de skoler, som de prøvede at sammenligne sig med. Aars Skole kan kun 
internt, lave gode og relevante rapporter, samtidig med at de har viden om konteksten for fortolkningen af 
resultaterne. Som udgangspunkt for dette har skolen hele tiden haft medianen 500. Aars Skole har analyseret 
sig frem til, hvor de havde det største behov og potentiale for fremgang. 
 
På Aars Skole er der arbejdet med følgende tiltag: 
SMARTe målet , fælles DBA med børnehaverne. Praktikker mellem skole og daginstitution. På lederplan er 
drengenes udfordringer drøftet. 
Personalegrupperne har haft fokus på at gå fra jeg arbejder med eleven til vi arbejder med at flytte en gruppe 
på tværs af klasser. Der har i forløbene været deltagelsen og fokus fra lederside, samt gentagelse, gentagelse 
og gentagelse. Der er afholdt MUS-samtaler, hvor det er drøftet, hvad hver enkelt medarbejder gør anderledes 
i forhold til drengene. Medarbejderne har nu månedlige elevsamtaler. Program for Læringsledelse har betydet 
iværksættelse af konkrete tiltag, blandt andet disse eksempler fra praksis: Arbejdet med klasseledelse, 
konflikter, motivation samt Ugeskemarevolutionen (Ikke intenderet eller planlagt, men har sneget sig ind.) 
Erfaringerne fra lærerne er, at de får mere tid og overskud, de er ikke hele tiden på bagkant – altid en uge 
forud, ikke dag til dag.) Ugeskemarevolutionen rummer elementer, som de oplever de stærke og de svage 
trives i. De stærke almindelige børn giver færre konflikter, da de har mere selvbestemmelse, de ved, hvad de 
skal, de behøver ikke at vente. De svage elever er ikke udstillet, da alle laver noget forskelligt, der er mere tid til 
at hjælpe dem. Nogle får udvidet hjælp til at planlægge deres time, dag og uge. Forsøg med Drengeakademi: 
Lærer + pædagog. ”Kursus for drenge, der gerne vil klare sig bedre i skolen”. Ansøgning fra elev og forældre. 
Udvalgte elever ud i 2 timer om ugen i 3 måneder. Såvel lærer som pædagog får nye indsigter, men også 
muligt at flytte eleverne med snak om motivation og aftaler om mål.  
 
Nationale trivselsmåling er gået frem mellem 10 og 12 procent for alle fra 0. til 3. klasse. Ikke så ensartet et 
billede for resten.  
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Aars Skoles mål fra T1 til T2.  
Et fælles SMARTe mål for hele skolen: 

 Drengenes faglige trivsel skal øges. 

 LSP målingen skal gå fra 492 til 510  

 Faglig trivsel dækker over spørgsmålene  

o Jeg kan godt lide at gå i skole  

o Jeg synes tit, det er kedeligt i timerne.  

o Jeg kan godt lide at læse 

o Jeg kan godt lide at skrive 

o Jeg kan godt lide at regne. 

o Jeg synes, at det er vigtigt at gå i skole for at lære noget 

o Det er vigtigt for mig at få gode karakterer 

 
 
Ullits Skole har ikke deltaget i den kvalitative undersøgelse på grund af lederskrift i besvarelsesperioden. 
 
Succeskriterier og evalueringskriterier for Program for Læringsledelse. 
Vesthimmerlands succeskriterier for deltagelse i program for læringsledelse er: 
Fra T1 til T2 ses indsatsen omkring de lokale temapakker på skolerne samt den kommunale temapakke 
omkring Chancelighed, fattigdom og sociale problemer en positiv fremgang hos eleverne i: 

 trivsel 0.-3 klasse 

 undervisning 0.-3. klasse 

 faglig trivsel 0.-3 klasse 

 social trivsel 0.-3. klasse 

 social isolation 4.-9. klasse og  

 relation elev-elev 0.-3 klasse samt sociale relationer i klassen 4.-9. klasse 

I kortlægningen i forhold til lærernes besvarelser ses en fremgang fra T1 til T2 i: 

 læringskultur og relationer mellem eleverne. 

Vesthimmerlands Kommune evalueringskriterier for deltagelsen i programmet er følgende: 

 I Vesthimmerlands Kommune har der været afholdt individuelle læringssamtaler mellem skolechefen 
og ledelsesteamet på baggrund af resultaterne i T1. Disse samtaler gentages årligt suppleret med 
andet relevant datamateriale. Skoleledelsen fremlægger, hvordan de har arbejdet med datamaterialet 
på medarbejderniveau. 

 Arbejdet med resultaterne fra T1 sættes ind i en større sammenhæng i en 2020-plan med læring fra 0-
16 år i et fælles læringsperspektiv. 

 I forbindelse med kortlægning T1, har forvaltningen ikke analyseret data på forvaltningsniveau. Dette 
har været en udfordring, hvilket vi ønsker at sætte fokus på i forbindelse med T2.  

 I Vesthimmerlands Kommune har vi haft en meget positiv progression i arbejdet med temapakkerne. 
De første forløb gav ressourcepersonerne selv feedback med skriftlig tilbagemelding til teamene uden 
deltagelse af ledelsen. Næste temapakke var skolens ledelse med sammen med ressourcepersonerne 
til at give feedback på temapakkerne. I det tredje forløb har ressourcepersonerne sammen med 
skolens ledelse forberedt feedback og efterfølgende været ude i de enkelte teams for at give en 
mundtlig feedback fulgt op af en skriftlig. 

Delkonklusion område 3 

I 2015 var første kortlægning T1, T2 iværksættes i efteråret 2017 og T3 iværksættes i efteråret 2019. På 
baggrund af disse kortlægninger iværksættes kompetenceudvikling og pædagogiske indsatser i de 
efterfølgende skoleår.  
Skolerne i Vesthimmerlands Kommune har arbejdet målrettet med de data, T1 i Program for Læringsledelse 
gav, med henblik på at opnå forbedringer i T2 og igen i T3. Forvaltningen har bakket op herom via 
rammesætning og feedback. 
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Effektmål 

 Mindst samme høje svarprocent i T2 som i T1 

 Alle skoler forbedrer deres data i T2 i 2017 i forhold til den enkelte skoles indsatsområde. 

 Alle skoler forbedrer deres data i T3 i 2019 i forhold til den enkelte skoles indsatsområde. 
 

Indsatser og leverancer 

 Forvaltningen vil indgå i dialog med alle skoler om data, når T2 og T3 målingen er klar. I denne 
dialog afklares behovet for evt. nye indsatser. Der arbejdes med temapakker ud fra kortlægnings 
resultater i T2 og T3. 

 

Delkonklusion område 3 ”Program for Læringsledelse” - effektmål 
3.1 Mindst samme høje svarprocent i T2 som i T1 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
3.2 Alle skoler forbedrer deres data i T2 i 2017 i forhold til den enkelte skoles indsatsområde. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
3.3 Alle skoler forbedrer deres data i T3 i 2019 i forhold til den enkelte skoles indsatsområde. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018.  

4: Inklusion / eksklusion 

Status 
I Vesthimmerlands Kommune vil vi samarbejde om, at vores dagtilbud og skoler med alle samarbejdsparter 
skal inkludere 97 % af alle børn i Kommunen i de almene tilbud. 
 
Dagtilbud og skoler beskriver, hvordan de bruger inklusionsmidlerne 
Hvilke ressourcepersoner har børnehaverne og hvordan bruges de? 
Hvor stor en andel i børnehaverne går i minigrupper i forhold til andre kommuner? 
Fra hvilke distrikter (børnehaver) kommer børnene i minigrupperne? 

 Hvem har visiteret børnene til minigrupperne: Dagplejen? Andre børnehaver? 

Hvor stor en andel af børnene i minigrupperne begynder i: 

 Almenklasse 

 Specialklasse 

Hvor mange børn fra børnehaverne skoleudsættes? 

 Fra hvilke børnehaver? 
 

Hvordan arbejdes med visitering og revisitering i børnehaverne? 
Materialerne fra minianalysen bruges vedrørende: 
Hvordan er tendenser blandt skoler i forhold til: 

 Hvilken eksklusionsprocent er der på de enkelte skoler? 

 Er der en stærekasseeffekt (visiteres der forholdsmæssigt flere elever fra egen skole til 
specialklasser)? 

 Hvilke elever ekskluderes fra de enkelte skoler? 

 Hvilke ressourcepersoner har skolerne og hvordan bruges de? 

 Er der sammenhæng mellem trivsel blandt skolens medarbejdere og elever og eksklusionsprocenten? 

Konklusioner fra arbejdsgruppen omkring minianalysen på specialundervisningen og deres anbefalinger 
inddrages. 
Målsætninger: 

 Flere børn og elever inkluderes i almenområdet.  

 At børnene undgår at blive omgænger eller klassesænkes i 0. klasse 

Effektmål: 

 Formuleres når vi har status 
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Indsatser og leverancer 
Tilført dagtilbudsområdet kr. 
Tilført skoleområdet kr. 
Familiestuer 
Familieklasser 
CPP tilbyder Cool Kids og andet. 
 
Behov for nye tiltag / kompetenceløft 

 Udfyldes som noget af det sidste. 

Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen bag Minianalyse på specialundervisning Anne Mette Rasmussen, Søren Toft 
Mølgaard. Hanne K. Nielsen fra Mejsevejens Børnehave samt Lene Juel Petersen 
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Status 
Skoleområdet er belyst i Minianalysen af specialundervisningsområdet, der er på Børne- og Skoleudvalgets 
dagsorden den 10. oktober 2017. Derfor er det følgende koncentreret om dagtilbudsområdet. 
 
Der er i Vesthimmerlands Kommune på dagtilbudsområdet nedsat et visitationsudvalg. Udvalget består af: 
Formand for udvalget, leder af CCP, teamleder fra BIB, 1 leder fra LBO, samt ledere fra de to dagtilbud, der har 
minigrupper, hvoraf den ene også har specialtilbud. 
I henhold til serviceloven skal der være halvårlig visitation på § 32 tilbuddet. I henhold til rammeaftalen i § 32 
tilbuddet er Vesthimmerlands Kommune normeret til 10 pladser. Visitationen og re-visitationen afholdes i juni 
og november. Skulle der opstå akutte situationer, kan formanden træffe en afgørelse.  
 
De to minigrupper driftes i henhold til dagtilbudsloven og er placeret på to matrikler. Gul stue i Mejsevejens 
Børnehave og Girafstuen i Børnehuset Aalestrup. Minigrupperne er for børn fra 3-5 år. § 32 tilbuddet er for 
børn fra 0-6 år.  
I Vesthimmerlands Kommune blev minigruppen Qvark i Valhalla og minigruppen Fyrtårnet i Kridthuset lukket 
pr. 1. august 2015. 
 
Midlerne til inklusion på dagtilbudsområdet fordeles to gange om året i forbindelse med visiteringen/re-
visiteringen. Efter pengene er tildelt gul stue på Mejsevej og Girafstuen i Børnehuet Aalestrup, fordeles 
pengene forholdsvis i forhold til antal børn. Dog er der et grundbeløb på 15.000 kr. pr. ½ år.  
Blå stue (§32) tildeles 23 timer pr. barn 
Gul stue og Girafstuen tildeles 4,8+7,5 timer pr. barn med en garantinormering på 5*7,5 timer. 
 
Børn i specialgruppe(§32) og minigrupper 2014-2017 
Tallene er opgjort pr. 1. august det pågældende år. På dagtilbudsområdet er der visitation/re-visitation to gange 
om året. 
 

 2014 2015 2016 2017 

§32 Blå stue 6 børn 11 børn 10 børn 11 børn* 

Minigruppe**  17 børn 20 børn 21 børn 14 børn 

I alt 23 børn 31 børn 31 børn 25 børn (22 børn) 

* Blå stue 2017: Her går 3 børn i skole pr. 7. august – så i alt 8 børn pr. 7. august. 
** Minigrupperne er placeret på Mejsevejens børnehave på gul stue, i Kridthuset i Fyrtårnet og i Valhallas 
børnehave i Qvark og Girafstuen i Aalestrup. 
 
 
I denne tabel er opgjort antallet af børn, der har været skrevet ind i § 32 og minigruppen i det pågældende år. 
Fordeling på drenge og piger 

 2014 2015 2016 2017 

 Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger 

§32 blå stue 4 2 6 5 5 5 5 6 

Minigruppe 12 5 16 4 16 5 9 5 

 
Hvor kommer børnene fra? 

Afgivende 2014 2015 2016 1. halvdel af 2017 

Revisitering 23 17 23 19 

Dagplejen  2 1 3 

Hjemme  1 1 2 

Hornum Børnehave  1 1  

Højtoften- Aalestrup  3   

LBO Boblen- Blære  1   

Markvænget- Aars  1   

Mejsevej- Aars  1 1  

Børnehuset Ullits   1  

LBO Myren- Overlade   1  

Aalestrup Vuggestue   1 1 

Valhalla- Farsø  1   

Andre Kommuner  3 1  
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Det røde felt markerer en evt. ”stærekasseeffekt”. Dette ses ikke. Der visiteres ikke flere børn fra 
daginstitutioner med special- og minigrupper til de børnehaver, der har disse. 
 
Eksklusionsprocent dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune 2014-2017 
Denne tabel er et øjebliksbillede pr. 1. august det pågældende år. I tabellen ses antallet af børn indskrevet i 
institutionerne 3-5 år samt antallet af børn i et specialtilbud på samme dato. 
 

Indmeldte 1/8 2014 % 1/8 2015 % 1/8 2016  1/8 2017 % 

Børnehave 842  910  842  878  

Minigruppe 13 1,54 % 14 1,54 % 13 1,54 % 14 1,59 % 

§32 9 1,07 % 10 1,10 % 6 0,71 % 11 1,25 % 

I alt 22 2,61 % 24 2,64 % 19 2,26 % 25 2,85 % 

Eksklusionsprocenten i Vesthimmerland er ikke sammenlignet med andre kommuner, da der er stor forskel på, 
hvilke specialtilbud, der er i andre kommuner, samt hvordan disse gøres op. 
 
 
Fra børnehave til skole 
Børnene fra blå stue (§ 32)begynder alle i et specialtilbud efter børnehaven. Dette er både skolestart på 
Vestermarkskolen, men også andre skoletilbud udenfor kommunen. 
En overvægt af børn fra minigrupperne begynder i et specialklassetilbud. Dog er der børn, der påbegynder 
undervisningen i almenklasserne. 
 
Børnehaverne arbejder med børnene fra minigruppernes overgang til almenskolen, ved at skoleudsætte nogle 
af børnene og lade dem være i almenbørnehaven et år inden overgangen til almenskolen. 
 
Oversigt skoleudsættelser 2014 – 2017 
 
2014-2015 i alt 33 drenge og 10 piger  

 
 
 

2015-2016 i alt 28 drenge og 11 piger 
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I 2016-2017 i alt 32 drenge og 9 piger  

 
 

Ovenstående opgørelser over skoleudsættere sættes også i forhold til antal børn i dagtilbuddet og opgøres 
procentuelt herunder. 
 
Samlet skoleudsættere 
2014-2017 
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Skoleudsættere i procent i forhold antal børn i gennemsnit i børnehavedelen. 

 
 

Andelen af børn, der er skoleudsat er mellem 1,53 % og 7,33 % over de tre opgjorte år. Vester Hornum LBO 
gør sig bemærket ved at skoleudsætte dels 20,47 % i 2014/2015 og 10,41 % i 2015/2016. Dette er markant 
højere end de øvrige. Dog skal det bemærkes, at Vester Hornum LBO blot skoleudsætter 4,50 % i 2016/2017. 
Andelen af drenge, der skoleudsættes er to til tre gange højere end antallet af piger, der skoleudsættes. 
 
Dagtilbuddenes brug af inklusionsmidler – med konkrete tiltag. 
Dagtilbuddene skriver, at de har brugt inklusionsmidlerne til mere personale, således at der er flere hænder i 
hverdagen. Ved at have flere medarbejdere giver det de enkelte dagtilbud mulighed for at lave mindre 
gruppesammensætninger af børnene. Der er lavet små grupper - mindre opdeling på stuerne således, at der 
bliver plads til de, som ikke trives i det store. Mere personale så der alt i alt er flere til at udføre den 
pædagogiske praksis, ved ture ud ad huset, planlagte aktiviteter mm. Der arbejdes med at børnene får 
venskaber og legefællesskaber på tværs af grupperne. Endvidere aktiviteter med henblik på at gøre børnene 
mere skoleparate. Langt de fleste dagtilbud beskriver, at de bruger tid i mindre grupper på dialogisk læsning. 
 
Barnet tilbydes deltagelse i et fællesskab, som matcher barnets kompetencer/niveau. Der arrangeres små 
legegrupper, der tager udgangspunkt i drengenes interesser og færdigheder.  
I et dagtilbud arbejdes målrettet med de kommende skolebørn – drengenes motivation og lyst til at lære. I et 
andet dagtilbud har alle været på kursus i fri for Mobberi, som bygger på, at alle børn har ret til at være - alle 
har ret til at være en del af fællesskabet. Nogle dagtilbud har uddannet personale i ICDP.    
 
I dagplejen kan børn visiteres til dobbeltplads af dagplejens ledelse, hvis der er behov for det. 
Kvalitetsmidlerne i perioden 1.8.2015 - 31.7.2017 blev brugt på et ICDP projekt med fokus på drenges 
selvopfattelse og den enkelte dagplejers relationskompetence og dermed dennes udvikling og evne til at 
inkludere i egen pædagogisk praksis. 
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Ressourcepersoner i dagtilbuddene. 
Et dagtilbud skriver, at inklusionsarbejdet er en fælles opgave, og dermed er der ikke pædagoger, som har en 
særlig opgave i denne forbindelse. 
 
De øvrige dagtilbud har stort set alle en eller flere inklusionspædagoger. Derforuden er der sprogpædagoger, 
naturpædagoger, specialpædagoger, motorikpædagoger, ICDP uddannede pædagoger, pædagoger med 
særlig viden om familiestuen samt integrationspædagoger.  
 
Dagplejen arbejder med en opgavefordeling og har dermed ikke ressourcepersoner. 
 
Indsatser  
Et dagtilbud skriver, at de ønsker at gøre opmærksom på, at ikke alle børn kan inkluderes. Nogle gange er 
opgaverne for komplekse og derfor er der fortsat behov for de tilførte midler til inklusion. Inklusionsforløb som 
tidligere med fokus på to kulturelle familier.  
 
Det kunne være ønskeligt, at inklusionspædagogerne kunne mødes to til tre gange om året ude i 
institutionerne. Fokus på hvad det er der virker, bl.a. i minigrupperne, hvor der er sparring fra CPP en gang 
månedligt. 
 
Der er forslag fra nogle institutioner om, alle arbejder med ICDP og grundværdierne i Fri for Mobberi: 
Tolerance, respekt, omsorg og mod. 
 
Endvidere er der et forslag om, at de fysiske rammer gennemgås, således det undersøges, om de er 
tidssvarende i forhold til den viden, man har? 
 
Mere sparring fra CPP også i praksis, således at psykologerne er med til at iagttage og reflektere over konkrete 
børn. 
 
Endeligt er der et forslag om, at dagtilbuddene skal blive bedre til at bruge Kompetencehjulet.  
 

Delkonklusion område 4 

Andelen af børn i dagtilbud, der ekskluderes til minigrupper og specialgrupper er ikke høj. En 
eksklusionsprocent på mellem 2 og 3 vurderes meget tilfredsstillende. Der er i lighed med skoleområdet en 
overvægt af drenge, der ekskluderes til specialtilbud. Det vurderes, at der er behov for at undersøge, om flere 
børn fra specialgrupperne kan påbegynde deres skolegang i almenskolen. 
 
Andelen af børn, der skoleudsættes, er variabelt fra sted til sted. Også her er drengene i overvægt, der 
skoleudsættes to til tre gange flere drenge end piger. Det vurderes, at der er brug for at sætte særlig fokus på 
arbejdet med drengenes skoleparathed i både skole og dagtilbud.  
 

Effektmål 

 At 10 % af børnene fra specialgrupperne (svarer til ca. 1 barn om året) starter i almenskolen fra 
01.08.18 og fremadrettet. 

 At andelen af skoleudsættere kommer under 3 %. 
 

Indsatser og leverancer 

 At der sammen med CPP og dagtilbuddene udarbejdes en strategi for, hvordan flere børn fra 
specialtilbuddene kan starte i almenskolen. 

 At baggrunden for skoleudsættelserne analyseres (herunder hvordan skoleudsatte børn klarer sig i 
skoleforløbet + tilbagemelding til børnehaverne) med henblik på at bringe andelen ned. Særligt 
skal der i arbejdet med de gode overgange fokuseres på at gøre drengene skoleparate. 

 At inklusionsarbejdet i dagtilbuddene, LBO’ og SFO’ opkvalificeres, således at alle personaler 
senest i 2020 er ICDP uddannede og alle arbejder ud fra metodikken i ”Fri for mobberi” via dette 
eller tilsvarende materialer.  

 At CPP systematisk giver sparring til alle dagtilbuddene i forhold til inklusionsspørgsmål. 
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Delkonklusion område 4 Inklusion/Eksklusion - effektmål 
4.1 At 10 % af børnene fra specialgrupperne (svarende til ca. 1 barn om året) starter i almenskolen fra 

01.08.18 og fremadrettet. 
Forvaltningen indstiller, 

- At der fortsat arbejdes ud fra mindsteindgrebs tanken. 
- At de børn i specialgrupperne, hvor udviklingspotentialet og funktionsniveauet er til stede inkluderes i 
almenskolen. 
- At måltallet på 10 % fjernes. 

4.2 At andelen af skoleudsættere kommer under 3 %. 
Forvaltningen indstiller, 

- At der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder klare procedurer for skoleudsættelse, således at 
den er begrundet i barnets udvikling. 
- At måltallet på 3 % fjernes. 

Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018.  
 

5. PLC-Vesthimmerland 

Status  
Arbejdet med pædagogisk læringscenter i Vesthimmerlands Kommune tager udgangspunkt i 
Undervisningsministeriets lov og bekendtgørelse (juni 2014). 
Ved hver skole er der et pædagogisk læringscenter, som stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens 
undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Skolens 
ledelse udpeger de ressourcepersoner, der er tilknyttet pædagogisk læringscenter og rammesætter hvilke 
opgaver, der skal løses. 
I Vesthimmerlands Kommune arbejdes der kommunalt med PLC-vejledere (skolebibliotekarer), læsevejledere, 
didaktiske it-vejledere og inklusionsvejledere. Herudover kan den enkelte skole tilknytte andre 
ressourcepersoner og vejledere til deres lokale PLC-team. 
 
Resultatmål i PLC 

 De enkelte vejledere understøtter på hvert sit fagområde det undervisende personales planlægning, 
gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter.  

 Der skabes overblik over, og formidles tilgængelige læringsressourcer. 

 Hver skole har et velfungerende vejlederteam ledet af skolens ledelse. Teamet mødes jævnligt 
omkring koordinering, kvalificering og tydeliggørelse af indsatser og vejledning. 

 PLC sætter forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen. 

 PLC formidler kulturtilbud til børn og unge.  
På baggrund af allerede afviklede interviews på alle skoler, er der skabt et overblik over, hvor langt skolerne er 
i forhold til at leve op til disse resultatmål. Deraf udledes følgende: 
 
Målsætninger 

 Øget ledelsesmæssig fokus på PLC-området, således at skolens leder rammesætter hvilke opgaver, 
der skal løses, hvem der løser dem, hvordan de løses og sørger for legitimering overfor det øvrige 
personale. 

 Øget kvalificering af vejledernes arbejde, således at der arbejdes med flere tilgange til vejledning og 
formidling. 

 Der afholdes jævnlige teammøder i vejlederteamet, hvor der samarbejdes om fælles retning og fælles 
indsatser. 

 
 

Indsatser og leverancer: 

 PLC-team består af 4 netværk med tilknyttet konsulent. Disse afholder 5-6 årlige netværksmøder. 

 Implementering af nyt tidssvarende bibliotekssystem- Cicero- i oktober 2017 

 Implementering af nyt system til håndtering af e-bøger- Bookbites- i januar 2018. 

 Fælleskommunale indkøb af digitale læremidler. Disse indkøb vurderes og besluttes af de fire 
netværk. 

 Kommunalt udarbejdes årligt en KulturNøgle med undervisningstilbud fra kulturinstitutioner. 
Arbejdsgruppe: Lotte Skudstrup og Gitte Petersen  
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Status 
På baggrund af allerede afviklede interviews på alle skoler, er der skabt et overblik over, hvor langt skolerne er 
i forhold til at leve op til bekendtgørelsen for PLC. Besvarelserne viser store forskelle fra skole til skole men 
efterlader også et generelt indtryk af, hvor langt skolerne er med implementeringen. 
Langt de fleste vejledere har arbejdet selvstændigt på hvert sit fagområde, men generelt mangler der en 
systematik for, hvordan de skal samarbejde med lærerne. Ofte har vejlederne selv defineret deres opgaver 
uden mål og rammer fra ledelsen. Kun ganske få skoler har et velfungerende vejlederteam, der jævnligt har 
holdt møder med ledelsen om fælles indsatser. 
 

Delkonklusion område 5 

Alle skoler har vejledere og PLC medarbejdere. Antallet varierer fra skole til skole. Der er ligeledes store 
forskelle i, hvor langt skolerne er med implementering af tankegangen bag PLC, som det samlende 
læringscenter for undervisningsmidler, fritidslæsning og vejledning. 
Det vurderes, at større ledelsesmæssig fokus, mere systematik i vejledningen og mødeafvikling samt flere 
tilgange til vejledning er en nødvendighed. 
 

Effektmål 

 Alle lærere samarbejder inden 2020 med skolens vejledere og ressourcepersoner om udvikling af 

undervisningen. 

 Der anvendes flere forskellige typer vejledning efter behov (mesterlære, aktionslæring, rådgivning, 

kurser, teammøder, individuel vejledning, observation, introduktion, samarbejde om emner m.m.) 

 Alle ledere laver strategiske overvejelser om, hvilke personer der skal løse opgaverne, formål og mål 

med opgaverne, hvilket fokus vejlederne skal have, hvilke handlinger der skal kunne ses i hverdagen, 

hvilke resultater der ønskes, hvad disse skal bidrage med i forhold til skolens overordnede udvikling. 

 Der er udarbejdet lokale systematikker  

o Kalender og dagsorden for årets møder i PLC-netværk  

o Funktionsbeskrivelse for teamet og for den enkelte vejleder. 

o Plan for hvornår der følges op og evalueres. 

 Alle lærere ved, at vejledere besidder relevant viden, og de ved, hvordan de kan bruges. 

Indsatser og leverancer 

 PLC-området består af 4 netværk med tilknyttet konsulent. Disse afholder 5-6 årlige netværksmøder. 

Disse anvendes bl.a. til videndeling og til at sætte forskningsbaseret viden om læring i spil. 

 Implementering af nyt bibliotekssystem, Cicero i oktober 2017 

(fælles for både Folke-og skolebiblioteker). 

 Implementering af nyt system til håndtering af e-bøger, Bookbites i januar 2018. 

 Fælleskommunale indkøb af digitale læremidler. Disse indkøb vurderes og besluttes af PLC-vejledere, 

didaktiske it-vejledere, fagteams og skoleledere. 

 Kommunalt udarbejdes årligt en KulturNøgle med undervisningstilbud fra kulturinstitutioner. 

 Kommunalt arrangeres teaterforestillinger og forfatterbesøg til alle skoler. 

 På distriktsledermøderne i foråret 2018 drøftes ledernes strategiske overvejelser om PLC/distribueret 

ledelse i forhold til PLC. 

 Kompetenceløft vedrørende vejledning. 

 Der er kvalificerede vejledere på alle på alle skoler indenfor PLC, didaktisk It, inklusion, læsning og 

matematik senest 01.08.20. 
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Delkonklusion område 5 ”PLC” - effektmål 
5.1 Alle lærere samarbejder inden 2020 med skolens vejledere og ressourcepersoner om udvikling af 
undervisningen. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
5.2 Der anvendes flere forskellige typer vejledning efter behov (mesterlære, aktionslæring, rådgivning, 
kurser, teammøder, individuel vejledning, observation, introduktion, samarbejde om emner m.m.) 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
5.3 Alle ledere laver strategiske overvejelser om, hvilke personer der skal løse opgaverne, formål og mål 
med opgaverne, hvilket fokus vejlederne skal have, hvilke handlinger der skal kunne ses i hverdagen, hvilke 
resultater der ønskes, hvad disse skal bidrage med i forhold til skolens overordnede udvikling. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
5.4 Der er udarbejdet lokale systematikker 
o Kalender og dagsorden for årets møder i PLC-netværk 
o Funktionsbeskrivelse for teamet og for den enkelte vejleder. 
o Plan for hvornår der følges op og evalueres. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
5.5 Alle lærere ved, at vejledere besidder relevant viden, og de ved, hvordan de kan bruges. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018.  
 

6. Gode overgange 

Status 
Formålet med at skabe gode overgange for børnene er i samarbejde med forældrene at skabe gode og trygge 
overgange, således at barnet oplever helhed og kontinuitet mellem tilbuddene. 
Det gælder overgange fra dagplejen/vuggestue til børnehaven, skolen, overbygningsskole og videre til 
ungdomsuddannelse. 
For at sikre den bedste overgang for det enkelte barn, er det vigtigt, at relevante oplysninger om barnets 
udvikling formidles mellem tilbuddene.  
 
Målsætninger: 

 At undersøge hvilke procedurer der er i overgangene? 

 At skabe en fælles faglig forståelse, der fremmer helhed og sammenhæng og skaber fælles 
læringsforståelse. 

 95 % af en ungdomsårgang påbegynder og afslutter en ungdomsuddannelse 
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 Fastholde erhvervsskolereformens politiske målsætning om, at i 2020 skal 25 % vælge en 
erhvervsuddannelse, samt opnå at i 2025 skal 30 % vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 
10. klasse. 

 Alle skoler arbejder over en periode på 2 år henimod, at antallet af foreløbige ikke uddannelsesparate 
elever i 8. årgang falder med 3 % på den enkelte skole. Måltal som er udgangspunktet er fra 15. januar 
2017. 

 De unge får den fornødne hjælp til at træffe det rigtige karrierevalg. 

 Hvor mange skoleudsættere og omgængere er der i de enkelte distrikter? 

 Status på hvor mange elever får ikke adgangsgivende karakterer til deres ønskede 
ungdomsuddannelse i Vesthimmerlands Kommune? 

 
Effektmål: 

 Formuleres, når vi har status 
 
Indsatser og leverancer: 

 Forskningsprojektet Kvalitet i overgange fra Løgstør og Aalestrup 

 Turboforløb 

 95 % gruppen 

 Handleplaner på Gode overgange i de enkelte distrikter 
 

Behov for nye tiltag/kompetenceløft 

 Udfyldes som noget af det sidste 
 
Arbejdsgruppe: Heidi Lynggren, Erik Krogh, Jane Bleiken, Søren Jørgensen og Lotte Birkholm 
 
 
 
I en hver overgang er der et element af forandring – en markering af et skifte fra noget til noget andet. 
Grundlaget for læring og udvikling er tryghed og trivsel, og derfor er samarbejdet omkring barnet /den unge og 
forståelsen for, hvad der forventes ved næste overgang, meget vigtig. Formålet med at skabe gode overgange 
for børnene er, i samarbejde med forældrene, at skabe gode og trygge overgange, således at barnet oplever 
helhed og kontinuitet mellem tilbuddene. 
 
Det gælder overgange fra dagplejen/vuggestue til børnehaven, fra børnehaven til skolen, interne overgange i 
skolen herunder overgang til overbygningsskole og videre til ungdomsuddannelse. For at sikre den bedste 
overgang for det enkelte barn, er det vigtigt, at relevante oplysninger om barnets udvikling formidles mellem 
tilbuddene. Det er ligeledes vigtigt, at vi har fokus på de læringsmiljøer, vi skaber på baggrund af en fælles 
læringsforståelse. 
Læring er det, der sker, når vi erfarer nye ting, og bruger det til at løse noget. 
 

Status/udfordringer fra dagtilbud til skole 
Der er udarbejdet et materiale ”Gode Overgange” i 2012, der sætter minimumskrav til samarbejdet omkring 
gode overgange. Det vurderes at fungere fint, dog er der en stigning i antallet af skoleudsættere. Som det 
fremgår af oversigten, er hovedvægten af skoleudsættere drenge. Det giver anledning til et fokus på, hvordan, 
der kan skabes læringsmiljøer, der imødekommer drengenes behov. Der kan opleves udfordringer i forbindelse 
med overgangen i forhold til et manglende fælles sprog. 
 
Børn og skole samarbejder med UCN om et udviklings- og forskningsforløb omkring kvalitet i overgange fra 
dagtilbud til skole. Indholdselementerne i projektet er udvalgt ud fra forskningsviden om, hvilke faktorer, der har 
betydning i forhold til børns overgange fra dagtilbud til skole.  
Indholdet: 

 Design af læringsmiljøer, herunder et særligt fokus på kønsperspektivet.  

 Sociale relationer, der forbinder miljøerne i dagtilbud og skole. 

 En vis kulturel lighed mellem f.eks. organisering, pædagogik og læringsfokus. 

 Fokus på børnenes perspektiv i overgangen 

 Fokus på forældresamarbejde i overgangen 
 
Løgstør og Aalestrup har deltaget i forskningsprojektet med henblik på at udvikle et dialogværktøj, med fokus 
på kvaliteten i de pædagogiske processer inden for ovenstående temaer. Hovedpointerne viser, at relationer og 
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et systematiske og struktureret samarbejde mellem indskolingen og børnehaverne gør en forskel. Det handler 
blandt andet om en gensidig forventningsafstemning og et fælles sprog omkring overgangen. Løgstør skole har 
igangsat et forsøg, Raketten, som evalueres i september 2017. 
 
Fra maj måned starter MiniSfo, som er et frivilligt tilbud til kommende 0.klasses elever. Det kan være en 
udfordring i daginstitutionerne, når ikke alle børn vælger tilbuddet. Ligeledes ønskes en tilbagemelding fra 
skolerne på, hvordan de har oplevet de nye elever i 0. klasse. 
 
Minianalysen viste desuden, at der skal være øget fokus på de interne overgange, da alle elever – men især 
elever i vanskeligheder – har brug for forudsigelighed, klare forventninger og gode relationer. Minianalysen 
viste blandt andet, at der, i forbindelse med de interne overgange i skolen, kom flere henvisninger af elever til 
specialklasserne. 
 
Fra grundskole til ungdomsuddannelse 
Vesthimmerlands Kommune har en høj andel af elever, der bliver erklæret ikke uddannelsesparate på 8. 
årgang. Nedenstående tabel viser udviklingen over de tre år, hvor 8. klasse eleverne er blevet 
uddannelsesparathedsvurderet. Vurderingen består af tre dele – personlige forudsætninger, sociale 
forudsætninger og faglige forudsætninger (under 4 i gennemsnit). Man kan blive erklæret ikke 
uddannelsesparat på baggrund af en eller flere af de tre faktorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2015 2016 2017 
     Skole % % % 
     Toppedal 17 27 50 
     Ranum 49 30 42 
     Ålestrup Real 24 27 28 
     Løgstør 27 29 34 
     Farsø 36 51 47 
     Hornum 24 49 63 
 

    Østermarken 32 33 42 
     Aars 48 41 46 
     Vester Hornum 27 42 27 
     Haubro 25 0 25 
     Vilsted 7 25 33 
     Fjelsø 50 33   
     Blære     22 
     Naturfriskolen     33 
     I alt 32 37 41 
     Manglet vurdering 2 3 2 
      

Vi har analyseret på tallene fra 2016-17 i forhold til at afdække årsagerne til, at eleverne bliver erklæret ikke 
uddannelsesparate til såvel den erhvervsrettede som gymnasiale retning. 
 
Statistik over ikke uddannelsesparate i 8. kl 2016/2017 
 
I alt er 410 elever indskrevet i 8. kl i skoleåret 2016/2017 i Vesthimmerland Kommune. 

Noter: 
  Vestermarkskolen indgår ikke i vurderingen. 

Tallene er inkl. specialafdelinger på de skoler, der 
har det. 
Tallet for Ranum skole i 2016 er kraftigt påvirket 
af, at der manglede vurdering af 10 elever i 
K-klasserne. 
Der har hvert år været elever, der ikke har været 
vurderet af egen skole. 

Fjelsø ophørte med overbygning i 2016 

Blære og Naturfriskolen kom til i 2017 
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Ud af de 410 elever var der i november 2016 162 elever der var vurderet ikke uddannelsesparate, svarende til 
40 % af årgangen. 
I marts 2017 er der 413 elever indskrevet i 8. kl, 170 elever der er vurderet ikke uddannelsesparate, svarende 
til 41 %.  
Det vil sige der har været en stigning på 1 % fra november til marts af ikke uddannelsesparate (IUP) elever. 
Der er 2 % af eleverne der ikke er vurderet endnu. 
 
Fordelingen af de ikke uddannelses parate elever er: 

November 2016 Marts 2017 

62 % drenge 64 % drenge 

38 % piger 36 % piger 

Det mest markante er, at stigningen i antallet af ikke uddannelses parate elever er hos drengene. 
 
Af de 162 elever i november 2016 ønsker: 

 58 % af eleverne ønsker at starte EUD. 72 % af disse elever er drenge og 28 % piger. 

 39 % af eleverne ønsker at starte GYM. 46 % af disse elever er drenge og 54 % piger. 

 3 % er vurderet i forhold til EUD og GYM 
 
Af de 169 elever i marts 2017 ønsker: 

 57 % af eleverne ønsker at starte EUD. 74 % af disse elever er drenge og 26 % er piger. 

 39 % af eleverne ønsker at starte GYM. 49 % af disse elever er drenge og 51 % er piger. 

 4 % er vurderet i forhold til EUD og GYM. 
 
UU har på baggrund af uddannelsesparathedskriterier, de faglige, personlige og sociale kompetencer, opgjort 
tallene for årets vurdering. 
 
November 2016 - EUD 

I % I alt Drenge  Piger 

Alle 3 48 % 82 % 18 % 

Faglig/personlig 13 %   67 % 33 % 

Faglig/social 3 %  67 % 33 % 

Personlig/social 8 %   71 %  29 % 

Kun faglig 23 % 72 % 28 % 

Kun personlig 4 % 50 % 50 % 

Kun social 1 % 100 % 0 % 

De mest markante tal af de elever, der ønsker sig en erhvervsrettet uddannelse, er: 

 Halvdelen af eleverne er IUP i alle 3 parametre. 

 Knap ¼ af dem er kun IUP indenfor de faglige kompetencer 

 Godt 1/10 af dem er IUP på de faglige og personlige kompetencer 

 Dvs. knap 90 % af alle de IUP er vurderet fagligt ikke parate og igen er de fleste af eleverne drenge 

 Kun meget få elever omkring 1 % er vurderet socialt IUP  
 
Marts 2017 - EUD 

I % I alt Drenge Piger 

Alle tre 45 % 84 % 16 % 

Faglig/personlig 12 % 73 % 27 % 

Faglig/social 3 % 67 % 33 % 

Personlig/social 9 % 88 % 22 % 

Kun faglig 28 % 67 % 33 % 

Kun personlig 2 % 100 % 0 % 

Kun social 1 % 100 % 0 % 

De mest markante tal i forhold til november 2016 

 Antallet af elever der er vurderet IUP indenfor alle 3 parametre er faldet, men forholdet mellem drenge 
og piger er mere markant 
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November 2016 - GYM 

I % I alt Drenge Piger 

Alle 3 24 %  33 % 67 % 

Faglig/personlig 21 %  69 % 31 % 

Faglig/social 5 % 33 % 67 % 

Personlig/social 8 % 40 % 60 % 

Kun faglig 24 % 40 %  60 % 

Kun personlig 16 % 40 % 60 % 

Kun social 2 % 100 %   0 % 

De mest markante tal af de elever, der ønsker sig en gymnasial uddannelse, er: 

 Ca. 1/3 af eleverne er vurderet IUP indenfor alle 3 kompetenceområder 

 77 % af alle de IUP er vurderet ikke fagligt parate 

 Andelen af piger og drenge er ca. lige store 
 

Marts 2017 - GYM 

I %  I alt Drenge Piger 

Alle 3 38 % 57 % 43 % 

Faglig/personlig 11 % 60 % 40 % 

Faglig/social 2 % 0 % 100 % 

Personlig/social 7 % 50 % 50 % 

Kun faglig 31 % 32 % 68 % 

Kun personlig 11 % 40 % 60 % 

Kun Social 0 % 0 % 0 % 

De mest markante tal i forhold til november 2016 

 Antallet af elever der er FIUP inden for alle 3 kompetenceområder er steget markant 

 Antallet af elever der er FIUP inden for de faglige/personlige kompetenceområder er faldet 

 Godt 80 % af alle eleverne er FIUP inden for det faglige kompetenceområde, lidt mere end november 
2016 

 

Eleverne søger optagelse til ungdomsuddannelse gennem portalen www.optagelse.dk. Har eleven ikke formået 
at være vurderet uddannelsesparat eller ikke opnår karakterkravene til ønskede ungdomsuddannelse, får 
eleven en optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen. Optagelsesprøven er en skriftlig prøve sammen med en 
samtale. Opnås optagelse heller ikke gennem optagelsesprøven, arbejder UU Vesthimmerland med eleven ift., 
hvilken retning eleven så kan gå. 
 
I skoleåret 2017-18 indføres studievalgsportfolio for alle 8. klasses elever. Studievalgsportfolien skal indgå 
sammen med ansøgningen på www.optagelse.dk 
Ønsker elever 10. klasse efter endt grundskole: Elever som tager 10. Klassecentret Vesthimmerland kommer til 
en samtale på skolen. Endvidere er der overlevering fra den enkelte grundskole i forhold til hver enkelt elev. 
 
For at understøtte den glidende overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, deltager alle 8. klasses elever 
i introforløb. Alle ikke uddannelsesparate og ikke afklarede uddannelsesparate elever i 9. klasse tilbydes 
deltagelse i brobygning på ungdomsuddannelserne. 
 
Vesthimmerlands Kommune er i gang med at revidere uddannelsesstrategi og ungestrategi til en samlet unge- 
og uddannelsesstrategi. Strategien skal bl.a. styrke elevernes glidende overgang fra grundskole til 
ungdomsuddannelse. 
 

Delkonklusion på område 6 

Vesthimmerlands Kommunes vision er, at alle børn og unge skal blive og forblive motiverede og nysgerrige på 
omverdenen. Læringsbegrebet skal udvikles i et forpligtigende fællesskab med de parter, som er involveret i 
overgangene (forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole m.v.)    
 

http://www.optagelse.dk/
http://www.optagelse.dk/
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Det betyder, at vi skal have fokus på de læringsmiljøer, vi skaber på baggrund af en fælles læringsforståelse. 
Forældrene og børnene er centrale medspillere i overgangene og det anbefales, at der kigges på, hvordan 
forældrene og børnene inddrages mere i et styrket samarbejde omkring øget kvalitet i overgangene.  
 
MiniSFO kan være kittet i brobygningen mellem dagtilbud og skole. Det vurderes, at en politisk beslutning om, 
at MiniSFO er for alle børn i hele kommunen, vil fjerne fokus fra at udvikle strukturelle modeller/organiseringer 
rundt omkring i kommunen til at skabe bedre forbundne overgange, ved at personalet fra børnehaverne følger 
med, så der både er kendte og nye voksne. Samtidig er der mulighed for at skabe et bedre indhold i MiniSFO 
ved at fastlægge en ens opstart for alle børn pr. 1. april.  
 
Tankegangen er skitseret nedenfor 

 

Det anbefales, at der kigges specifikt på læringsmiljøer i dagtilbud og indskolingen med afsæt i antal af 
skoleudsættere. Dagtilbudsområdets erfaringer med at skabe inkluderende læringsmiljøer bør 
indtænkes/videreføres til skoleområdet, så barnet oplever en rød tråd på tværs af dagtilbud og skole i tilgangen 
til bl.a. læring og fokus på betydningen af børnefællesskaber. 
 
Der er brug for øget fokus på de interne overgange i skoleforløbet. I Minianalysen er det anbefalet, at alle 
skoler gennemgår deres principper for interne overgange. 
 
Antallet af ikke uddannelsesparate på 8. årgang er for højt. I DBA’ er der en målsætning om, at alle skoler over 
en periode på 2 år arbejder henimod, at antallet af foreløbige ikke uddannelsesparate elever i 8. årgang falder 
med 3 % på den enkelte skole. Det vurderes, at der er brug for, at der centralt initieres nogle initiativer i 
samarbejde med skolerne og UU.  
 

Effektmål: 

 MiniSFO gøres obligatorisk fra 1. april 2019. Der udarbejdes inden 1. november 2018 overordnede 
pædagogiske og strukturelle procedurer herfor i samarbejde med forældrene og med inddragelse af de 
gode erfaringer fra de enkelte områder. MiniSFO er i udgangspunkt også gældende for LBO’, men der 
kan være lokale forhold (fx en meget lille årgang), som nødvendiggør en anden model. Der rettes 
henvendelse til de private børnehaver med henblik på et samarbejde omkring MiniSFO. MiniSFO 
normeres efter dagtilbudsnormeringen, og der følger personale med fra Dagtilbuddene i det omfang, 
det er muligt. 

 Alle skoler gennemgår deres princip for interne overgange med henblik på øget fokus på, at elever i 

vanskeligheder er meget afhængige af forudsigelighed og klare forventninger samt gode relationelle 

forhold (fra Minianalysen). 

 Efter dialog med skolerne initieres, der centrale initiativer, for at hjælpe alle skoler med over en periode 
på 2 år, at antallet af foreløbige ikke uddannelsesparate elever i 8. årgang falder med 3 % point pr. år 
på den enkelte skole i forhold til tallene fra marts 2017. Det landspolitiske mål er, at højst 20 % af en 
årgang erklæres ikke uddannelsesparat.  

 At skabe en fælles faglig forståelse, der fremmer helhed og sammenhæng og skaber fælles 
læringsforståelse.  

 90 % af de 25årige har afsluttet en ungdomsuddannelse 
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 Fastholde erhvervsskolereformens politiske målsætning om, at i 2020 skal 25 % vælge en 
erhvervsuddannelse, samt opnå at i 2025 skal 30 % vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 
10. klasse. 

 

Indsatser og leverancer: 

 Forskningsprojektet Kvalitet i overgange fra Løgstør og Aalestrup 

 Centralt initierede initiativer i samarbejde med skolerne og UU omkring nedbringelse af andelen af ikke 
uddannelsesparate elever (fx turboforløb på mellemtrinnet, MiniUPV  på 7. årgang).  

 Definition af læringens forståelse, fokus på sammenhængen og kontinuitet mellem læringsmiljøerne i 
dagtilbud og skoler, fokus på barnets potentiale og mestringsstrategier. 
 

Delkonklusion på område 6 ”Gode overgange” - effektmål 
6.1 MiniSFO gøres obligatorisk fra 1. april 2019. Der udarbejdes inden 1. november 2018 overordnede 
procedurer herfor i samarbejde med forældrene og med inddragelse af de gode erfaringer fra de enkelte 
områder. MiniSFO er i udgangspunkt også gældende for LBO’, men der kan være lokale forhold (fx en 
meget lille årgang), som nødvendiggør en anden model. Der rettes henvendelse til de private børnehaver 
med henblik på et samarbejde omkring MiniSFO. MiniSFO normeres efter dagtilbudsnormeringen, og der 
følger personale med fra Dagtilbuddene i det omfang, det er muligt. 
Forvaltningens indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer 
6.2 Alle skoler gennemgår deres princip for interne overgange med henblik på øget fokus på, at elever i 
vanskeligheder er meget afhængige af forudsigelighed og klare forventninger samt gode relationelle forhold 
(fra Minianalysen). 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
6.3 Efter dialog med skolerne initieres der centrale initiativer, for at hjælpe alle skoler med over en periode 
på 2 år, at antallet af foreløbige ikke uddannelsesparate elever i 8. årgang falder med 3 % point pr. år på 
den enkelte skole i forhold til tallene fra marts 2017. Det landspolitiske mål er, at højst 20 % af en årgang 
erklæres ikke uddannelsesparat. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
6.4 At skabe en fælles faglig forståelse, der fremmer helhed og sammenhæng og skaber fælles 
læringsforståelse. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
6.5 90 % af de 25årige har afsluttet en ungdomsuddannelse 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 

6.6 Fastholde erhvervsskolereformens politiske målsætning om, at i 2020 skal 25 % vælge en 
erhvervsuddannelse, samt opnå at i 2025 skal 30 % vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. 
klasse. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018 med bemærkning om, at 
punkt 6.1 mini-SFO gøres ikke obligatorisk. Udvalget beder administrationen om fortsat at have fokus 
på børns/elevers overgange mellem tilbuddene. 

7. Kvalitet i Dagtilbud 

 
Status 
Det er vigtigt at arbejdet med at prioritere kvaliteten i vores dagtilbud. Effekten af at være i et dagtilbud af høj 
kvalitet har stor betydning for barnets videre færden. 
Nyere forskning viser, at en målrettet pædagogisk indsats i barnets tidlige liv er med til at styrke dets sociale 
integration, sproglige udvikling og læring. Kvaliteten af relationen mellem barnet og de voksne er den mest 
betydningsfulde enkeltfaktor for barnets udvikling. Samarbejdet og arbejdet med børnene kan kvalificeres 
gennem en bevidst praksis, hvor forældrenes viden om barnet bringes i spil i dagtilbuddene. 
 
Målsætninger: 
 

 Hvordan arbejdes der med bedre læringsmiljøer og trivsel for alle børn? 

 Kvalitetsdagsordenen – Alle børn skal med i fællesskabet 
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 Fleksibilitet og øget indflydelse fra familien- Det sammenhængende børneliv 

 Børnene bliver så dygtige, de kan, og oplever at de mestrer deres hverdag 

 At forældre oplever at have et ligeværdigt samarbejde om børnenes trivsel, udvikling og læring 

 Med investeringen i 0-5 års området forpligtes institutionerne til at gøre en ekstra indsats i forhold til 
digitalisering og udvidet forældreinddragelse 
 

 
 

Indsatser og leverancer: 

 Partnerskabsaftalen 

 Kerneopgaven-  

 Investeringen i 0 til 5 årsområdet 

 Forskningsprojektet Vi lærer sprog- arbejdet med Sprogpakken 

 En styrket pædagogisk læreplan 

 Alle børn skal med i fælleskabet – Regeringens udspil på dagtilbudsområdet 

 Kompetencehjulet 
 
 
Arbejdsgruppe: Lisbeth Korsgaard, Helle Kristiansen, Theresa Berg og Lotte Birkholm 
 
Kvaliteten af dagtilbud har fået en øget politisk opmærksomhed de senere år både i forhold til indholdet såsom 
sprogstimulering og læreplaner, og strukturelle forhold som normering.  
Samtidig er der kommet et øget fokus på betydningen af 0 – 6 åriges trivsel og udvikling i forbindelse med 
deres videre læring og livsduelighed.  
 
Regeringen har med sit udspil ”Stærke dagtilbud – Alle børn skal med” sat den overordnede retning/ramme for 
arbejdet med kvalitet i dagtilbud. 
 
Der sættes fokus på 3 overordnede indsatsområder: 

 Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier 

 Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv 

 Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse  
 
Det er derfor vigtigt at arbejde med at prioritere kvaliteten i vores dagtilbud. Kvaliteten af relationen mellem 
barnet og de voksne er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets udvikling.  
 
Samarbejdet og arbejdet med børnene kan kvalificeres gennem en bevidst praksis, hvor forældrenes viden om 
barnet bringes i spil i dagtilbuddene. Forældrene er de vigtigste personer i et barns liv, og derfor er samarbejdet 
mellem institution og hjemmet afgørende for at skabe dagtilbud af høj kvalitet. 
 
Ydermere er der et ønske om at kunne måle kvaliteten eller effekten af dagtilbuddene. Der findes ikke som på 
grundskoleområdet nationalt fastsatte test, men derimod et palet af test, målinger og undersøgelser af kvalitet, 
som bruges af forskere, kommuner og institutioner. 
 
I diskussioner af kvalitet i dagtilbud mangler et konkret overblik over benyttede målinger, hvad der måles med 
de anvendte redskaber, og hvordan målingerne står i forhold til forståelse af kvalitet. 
Der er mange aktører i spil i forhold til arbejdet med at rammesætte kvalitet i dagtilbud. 
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Status og udfordringer på arbejdet med kvalitet i dagtilbud i Vesthimmerlands Kommune 
Det er i barnets allertidligste år, at fundamentet for al senere læring og udvikling lægges, derfor har kvaliteten af 
dagtilbud stor betydning. Heckmann kurven og de senere års forskning understreger ligeledes, hvordan 
dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet har en afgørende betydning for børns læring, trivsel og udvikling. Det 
gælder særligt børn i udsatte positioner og deres tilegnelse af sprog og kultur, viden om omverden, deltagelse i 
fællesskaber og personlige udvikling. 
 

 

 

 
 

Kerneopgaven 
Vesthimmerlands Kommune har i 2016 haft alle pædagoger og ledere fra dagtilbud på kursus/foredragsaftner 
med Anders Seneca som fik sat en diskussion i gang omkring kerneopgaven. 
Diskussionen foregik på kurserne og bagefter ude i institutionerne, hvor alle fik til opgave at: 

 Præcisere vores kerneydelse 

 Se på vores faglighed 

 Børnesyn 

 Værdier 
 
Kerneopgaven/ydelsen ude i institutionerne skal implementeres som en hovedopgave, der skal løses i 
fællesskab, således at formålet bliver tydelig for den enkelte medarbejder – altså en konkretisering af de fælles 
mål. 
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Gennem arbejdet med kerneopgaven skabes der værdier, der gerne skal motivere alle til at bidrage til 
opgaveløsninger - her tænkes både personale, børn og forældre ind som gode og nødvendige medskabere. 
 
En fordel ved at arbejde med en kerneydelse som en ”hovedopgave” eller ”fyrtårn” er også, at der skabes en 
større synlighed om professionen og dermed højnes den arbejdsmæssige status. Der er fokus på at styrke den 
pædagogiske kompetenceudvikling og at lade forskningsbaseret viden og ny lovgivning være med til at 
udstikke rammerne, herunder at se på ”En styrket pædagogisk læreplan” 
 
Læreplaner 
Siden 2014 har alle institutioner skulle arbejde med de 6 læreplanstemaer. Der er i 2016 kommet en ny 
Masterplan for en styrket pædagogisk læreplan. 
Det nye er, at der er beskrevet et fælles pædagogisk grundlag for læreplaner: Et fælles grundlag der handler 
om en fælles forståelse af: 

 Dannelse 

 Leg 

 Børnefællesskaber 

 Læringsmiljøer 

 Det gode børneliv 
 
En af de grundlæggende tanker bag den nye plan er, at hvert barn er medskaber af egen læring i et 
læringsmiljø, som et pædagogisk personale og ledelse har rammesat. 
 
Dette betyder, at personalet i daginstitutionerne gennem viden, kompetencer, vilkår og rammer skal sørge for 
at skabe gode læringsmiljøer for børnene. Læringsprocesserne kræver, at personalet er opdateret på viden og 
at ledelsen iværksætter processer, hvor der skabes mulighed for at tilegne sig ny evidensbaseret viden om 
børns udvikling. 
 
Lederen skal sammen med det øvrige personale sørge for rum og tid til faglighed og organisering af det daglige 
pædagogiske arbejde. Dette for at skabe mening for hvert enkelt personale og for at se fællesskabets 
nødvendighed for at arbejde målrettet ind i de pædagogiske læreplaner. 
 
Den nye styrkede læreplan skal ligeledes være med til at understøtte dialogen med forældrene omkring børns 
udvikling og læring. Der skal være fokus på sammenhænge og samarbejde med andre faggrupper og 
forvaltningen. 
 

 
Der har været/er forskellige tiltag i Vesthimmerlands kommune som kan ledes tilbage til en styrket pædagogisk 
læreplan. 
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 Vesthimmerlandsmodellen for samarbejde omkring inklusionsbørnene. Og en generel tværfaglig 
samarbejdsmodel for forvaltningen. 

 De gode overgange – samarbejde med dagplejen og skolerne (beskrevet under ”Gode overgange” – 
område 6) 

 Flere penge til udvidet forældresamarbejde og digitalisering 

 Flere penge til inklusionsbørnene 

 Flere penge til tosprogede børn (3 til 5 årsområdet) 

 Ledergruppen har arbejdet med Kurs- Koordinering og Commitment 

 Implementering af ICDP i Dagplejen 
 
Der mangler en sammenhængende plan for evaluering og dokumentation fra de enkelte institutioner på, 
hvordan der bliver arbejdet med både læreplaner, kerneydelse og ledelsesopgaverne. 
Alle institutioner er godt i gang, men på forskellig plan og tempo. 
Hvis vi skal se på en fælles forståelsesramme af den nye fælles udviklingsplan for skole- og dagtilbud 
(Buttomup) så vil det kræve mere Kurs – Koordinering og Commitment fra ledelsens side. (Topdown) 
 
 
Sproglig opmærksomhed 
En tidlig intensiveret målrettet sproglig indsats gør en forskel og det kan måles senere i skolen. 
International forskning viser, at børns tidlige udvikling og færdigheder forudsiger, hvordan de klarer sig i skolen. 
Et tidligt ordforråd giver bedre læsere. 
 
Kvaliteten af det sproglige miljø i dagtilbuddet er af afgørende betydning for, hvordan barnets sprog udvikler 
sig, i særdeleshed for børn med særlige behov. Sproget kommer ikke af sig selv, men udvikles når barnet er i 
samspil med andre. Her er de voksnes strategiske interaktion og intervention helt central. Med en tidlig 
intensiveret, målrettet sproglig indsats forventes det at kunne nedbringe antallet af børn med 
læsevanskeligheder.  
 
Vesthimmerlands Kommune deltager med udvalgte dagplejere og vuggestuer, i et to årigt forskningsprojekt, ”Vi 
lærer sprog”. Indsatsen har særlig fokus på forældreinddragelse.  
 
Vesthimmerlands Kommune er gået all in på projektet, og det har blandt andet givet de dagplejere og 
pædagoger, som er med i projektet viden på sprogområdet. Helt konkret i praksis er der tegn på læring og 
udvikling, da der er fokus på læringsmiljøet og den voksnes systematiske tilgang til aktiviteterne i projektet. 
Ligeledes er der tegn på, at der udvikles og at nye ideer opstår, således det er som ringe i vandet, der spreder 
sig i den pædagogiske praksis. Projektet evalueres løbende og tendensen er, at der er direkte udvikling i det 
enkelte barns sproglige udvikling. 
 
Projektet har givet anledning til refleksioner ift. udarbejdelse af en overordnet strategi på sprogområdet og en 
overvejelse om, hvordan man kunne implementere indsatsen på hele 0 til 5 årsområdet. 
 
Der anvendes forskellige materialer til sprogarbejdet i kommunen, hvorfor der med fordel kan ses på, hvad den 
overordnede strategi skal / kan være og hvilke materialer, der anvendes.  
 
Motorisk opmærksomhed 
Alle dagtilbud har uddannede motorikpædagoger, og enkelte institutioner er eller er på vej til at blive DGI 
certificerede. Dagplejen har for nogle år siden haft et uddannelsesforløb omkring motorik. Der er generelt fokus 
på motorik, bevægelse og udeliv. 
Der har i foråret 2017 været gennemført et forsøg med fysioterapeuter i en 0. kl. med gode resultater i forhold 
til børnenes motorik. 
 
Kompetencehjulet 
Alle dagtilbud bruger redskabet ”Kompetencehjulet” som et værktøj til at se på barnets hele udvikling. 
Kompetencehjulet indgår altid når, der indstilles til CCP. 
 
I børnehaverne bruges Kompetencehjulet systematisk til at vurdere alle 4 årige børn, for på den måde at 
vurdere det enkelte barn og sætte retning for det pædagogiske arbejde fremadrettet. Kompetencehjulet spiller 
godt sammen med læreplanstemaerne.  
 
Daglejen og vuggestuerne bruger ikke Kompetencehjulet systematisk til at vurdere alle børn, men når det giver 
mening og er relevant. For 0-2 års børn kan der være andre basale behov, som vurderes, inden der udarbejdes 
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kompetencehjul. Det kan være kost, søvn, motorik, tilknytning, trivsel m.m., som altid er i et tæt 
forældresamarbejde 
 
I daginstitutionerne kan alle pædagoger selv udfylde et kompetencehjul elektronisk. 
I dagplejen er det dagplejepædagogerne, som udfylder Kompetencehjulet elektronisk i samarbejde med 
dagplejer. 
 
For at kunne udfylde et kompetencehjul skal man have et rigtigt godt kendskab til barnet og anbefalingen er, at 
den, der udfylder, har kendt barnet i mindst 6 måneder. 
 
Kompetencehjulets muligheder udnyttes ikke fuldt ud. Pt. anvendes det primært til at give et øjebliksbillede på 
barnets aktuelle udviklingsniveau.  
 
Kompetencehjulets potentialer indenfor handleplaner for det enkelte barn benyttes sporadisk og usystematisk. 
Det er et omfattende arbejde at udarbejde et kompetencehjul, hvorfor vi kunne være skarpere og mere bevidst 
omkring formålet med at udarbejde kompetencehjul.  
 
Nysgerrighed på om Kompetencehjulet, ICDP og smttemodeller spiller sammen på bedst mulig måde. 
 
ICDP 
ICDP er en metode – et træningsprogram, der kan udvikle den pædagogiske relationskompetence hos 
omsorgsgiver / dagplejer / pædagog / medhjælper, der arbejder med mennesker. 
Det handler om at klæde professionelle bedre på, så de kan omgås børn på en mere hensigtsmæssig og 
inkluderende måde. Forældrene kan ligeledes inddrages i arbejdet med ICDP. 
Omdrejningspunktet er ”de 8 samspilstemaer”, som er et godt stillads at arbejde ud fra. Videooptagelser, som 
også er en del af metoden, er et fantastisk redskab til at belyse, hvor samspillet lykkes. 
 
Dagplejen arbejder med ICDP som det pædagogiske fundament, og det har givet et fælles sprog og en mere 
professionel forståelse af det pædagogiske arbejde, hvilket er kerneopgaven. 
 
Der er ligeledes 5 daginstitutioner i kommunen, som også arbejder ud fra ICDP som det pædagogiske 
fundament.  
 
Vi ved, at de læringsmuligheder børn møder i en tidlig alder, har betydning for deres sproglige kompetencer, 
deres kognitive og sociale udvikling samt skoleparathed (Bjørnstad & Samuelsen 2012) 
 
Vi ved også, at den voksnes kompetencer, tilgang og lyst til at skabe udvikling for barnet har stor betydning. 
 
ICDP understøtter vedholdende pædagogisk kvalitet, som giver børnene det bedst mulige fundament for trivsel, 
læring og udvikling videre i livet. Metoden er struktureret og reflekterende. 
 
ICDP åbner op for, at de voksne omsorgsgivere bliver mere bevidste omkring egen adfærd og tilgang til 
børnene i forskellige situationer. Det åbner for at se på ressourcerne og samspillet, så på barnets potentialer 
opdages. Det er en reflekterende metode, som kan anvendes i kombination med værktøjet smtte-model, som 
alle dagtilbud benytter i dag. Smttemodellen kan holde fokus på arbejdspunkter, således det er systematiseret. 
Der ses tegn på, at strukturen i metoden giver mere ro, tryghed og respekt for det pædagogiske arbejde. 
Forældrene kan inddrages og kan opleve, at der er handlemuligheder.  
 
Der stilles mere skarpt ind på det enkelte barns ressourcer, kvaliteter og positive hensigter, så alle børn vil 
opleve inklusion.  
 
Dagplejen har i perioden 1.8.2015 – 31.7.2017 udført et ICDP projekt for kvalitetsmidlerne, omhandlende 
drenges selvopfattelse. Der er udarbejdet en rapport for dokumentation, men her er de væsentlige 
konklusioner: 

 Redskabet er brugbart i dagplejens pædagogiske praksis, og dagplejen vil arbejde videre med ICDP 
som pædagogisk fundament. 

 ICDP projektet har sået et frø som nu vokser. Jorden skal gødes, da vi ved, det at ændre en vane 
(tillægge sig en ny pædagogisk praksis) kræver øvelse og ihærdighed. 

 Implementering af den relationelle forholdemåde, som ligger i ICDP, er afgørende for at ændre 
pædagogisk praksis både hos den enkelte dagplejer og i legestuen. 
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 I forhold til tidlig indsats er det vigtigt, at forældrene inddrages som aktive medspillere – 
dagplejepædagogens rolle er her at støtte dagplejer i den faglige tilgang til forældre involveringen, 
samt at være aktiv medspiller.  

 Det opleves, at forældre er kommet i refleksion over egen praksis efter at have set videoklip fra 
dagplejen af eget barn. 

 
Partnerskabsaftalen med KL omkring udvikling af kvaliteten på dagtilbud. 
Til at understøtte og ikke mindst implementere nye tiltag i forbindelse med regeringens udspil på 
dagtilbudsområdet og de nye styrkede pædagogiske læreplaner, har Vesthimmerlands Kommune valgt at 
indgå en 2 årig samarbejdsaftale med KL.   
 
Formålet er at øge kvaliteten gennem tværgående kommunalt samarbejde om at udvikle nye og bedre tilgange 
til kvalitetsudvikling. Succeskriterierne for at deltage er, at: 

 Dagtilbudsområdet bliver prioriteret højt i kommunen 

 Den faglige ledelse i forvaltningen og på institutionerne bliver udfordret og udviklet 

 Der sker en udvikling af en evalueringskultur 

 Implementeringen af ny lovgivning, herunder den pædagogiske læreplan, bliver understøttet 

 Understøtte at ny praksis i kommunen bygger på den lokalt mest relevante viden 
 
Faglig ledelse og en styrket evalueringskultur er centrale elementer. Derforuden har Vesthimmerlands 
Kommune sat særlig fokus på: 

 Dokumentation og dataunderstøttet ledelse 

 Digital understøttelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud 

 Overgange og sammenhænge 
 

Delkonklusion på område 7 

Dagtilbud har stor forpligtelse til at sikre, at alle børn tilbydes og drager nytte af udviklende læringsmiljøer. Der 
skal ligeledes fokus på inddragelse af forældrene med henblik på at binde de forskellige areaner sammen, så 
der opleves et godt samspil mellem hjemmet og dagligdagen i dagtilbuddene. Det vurderes, at vi allerede er 
meget langt på dette område. Det vurderes, at vi kan blive endnu bedre i forhold til at arbejde systematisk med 
inddragelse af forældre i samarbejdet udover aflevere/hente dialogen. Der er evidens for, at et stigende antal 
forældre efterspørger fora for dialog, vejledning og guidning i dagtilbuddene. 
 
Der foregår i det enkelte tilbud mange gode læringstiltag og aktiviteter. Der evalueres og dokumenteres 
forskelligt fra institution til institution, og der er forskellig ledelsesmæssig bevågenhed herpå. Det vurderes, at 
der med fordel kan udarbejdes en sammenhængende plan for evaluering og dokumentation på de enkelte 
institutioner, således at der kan dannes et kommunalt overblik/dokumentation over kvalitet, læreplansarbejdet 
og kerneydelsen. Det vurderes ligeledes, at der er brug for større ledelsesmæssig bevågenhed på kvalitet og 
dokumentation. 
 
Ligeledes vurderes det, at der med fordel kan udarbejdes en kvalitetsstrategi med fokus på klare 
kvalitetsstandarder, mål og indikatorer, der kan følges op på og en sikker og brugbar viden om den faktiske 
kvalitet i dagtilbuddene. 
 
Med afsæt i blandt andet dagplejens erfaringer i arbejdet med ICDP vurderes det, at der i lighed med punktet 
under inklusion, vil være faglige argumenter for, at samtlige dagtilbud implementerer ICDP. ICDP understøtter 
vedholdende pædagogisk kvalitet, som giver børnene det bedst mulige fundament for trivsel, læring og 
udvikling videre i livet. Metoden er struktureret og reflekterende. 
 
Der arbejdes i dag godt med motorik, bevægelse og udeliv. Med udgangspunkt i erfaringerne fra den 0. kl., 
hvor der var fysioterapeuter med inde omkring børnenes motoriske udvikling, og den viden, der er om 
sammenhængen mellem børns motoriske udvikling og deres evne til indlæring, vurderes det, at der kan 
arbejdes mere systematisk med motorik i dagtilbuddene i samarbejde med forældrene. Det vurderes ligeledes, 
at det med fordel kan dokumenteres i forhold til samarbejdet med forældrene. 
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Alle dagtilbuddene arbejder målrettet og ambitiøst med deres egen institutions personale, forældregruppe, 
børn, pædagogik og har meget udvikling i gang. Det vurderes, at være givende for dagtilbuddenes 
selvforståelse og image, at det enkelte dagtilbud tydeliggør sin profil. 
 

Effektmål 

 Alle dagtilbuddenes bestyrelser udarbejder som en del af kvalitetsreformen principper for samarbejdet 
mellem dagtilbud og hjem inden udgangen af 2018. Heri indtænkes fora for dialog, vejledning og 
guidning. 

 Der udarbejdes en sammenhængende kommunal plan (kvalitetsstrategi) for evaluering og 
dokumentation på den enkelte institution inden udgangen af 2018. Heri er der specifikt fokus på 
børnenes sprog og motorik. Som en del af kvalitetsstrategien gennemføres der en 
forældretilfredsundersøgelse i dagplejen og dagtilbuddene i efteråret 2018. 
Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres fremover med to års interval. 

 De enkelte ledere prioriterer tid til større bevågenhed på kvalitet og dokumentation. 

 Alle dagtilbud er profilbørnehaver fra 01.08.19. 

 Alle personaler er senest i 2020 ICDP uddannede.   
 

Indsatser og leverancer 

 Igangværende udviklingstiltag omkring kerneopgaven, investeringen i 0 til 5 årsområdet, 
forskningsprojektet ”Vi lærer sprog - arbejdet med Sprogpakken” 

 Alle børn skal med i fælleskabet – Regeringens udspil på dagtilbudsområdet , herunder 
partnerskabsaftalen og kvalitetssaloner. 

 Kompetencehjulet og andre evalueringsredskaber. 

 ICDP uddannelse af personalet. 

 Efteruddannelse af lederne jævnfør kvalitet i dagtilbud. 
 

Delkonklusion på område 7 ”Kvalitet i dagtilbud” - effektmål 
7.1 Alle dagtilbuddenes bestyrelser udarbejder som en del af kvalitetsreformen principper for samarbejdet 
mellem dagtilbud og hjem inden udgangen af 2018. Heri indtænkes fora for dialog, vejledning og guidning. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
7.2 Der udarbejdes en sammenhængende kommunal plan (kvalitetsstrategi) for evaluering og 
dokumentation på den enkelte institution inden udgangen af 2018. Heri er der specifikt fokus på børnenes 
sprog og motorik. Som en del af kvalitetsstrategien gennemføres der en forældretilfredsundersøgelse i 
dagplejen og dagtilbuddene i efteråret 2018. Forældretilfredshedsundersøgelsen gennemføres fremover 
med to års interval. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse med følgende ændringer: 
- At forældretilfredshedsundersøgelsen først gennemføres i efteråret 2019. 
- At dagplejen ikke deltager i forældretilfredshedsundersøgelsen. 
7.3 De enkelte ledere prioriterer tid til større bevågenhed på kvalitet og dokumentation. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
7.4 Alle dagtilbud er profilbørnehaver fra 01.08.19. 
Forvaltningen indstiller, 
- At bilaget med forvaltningens definition af begrebet profil udsendes til alle dagtilbud.. 
- At profildagtilbud bliver et frivilligt forsøgsprojekt fra 1. august 2018 til og med 31. juli 2020. 
- At forvaltningen i forsøgsperioden støtter op om profildagtilbuddene med arbejdskraft og 
netværksdannelse. 
- At ansøgningsfrist for deltagelse i profildagtilbudsforsøget sættes til 1. maj 2018. 
- At forsøgene evalueres i foråret 2020, hvorefter spørgsmålet om obligatorisk profildagtilbud drøftes 
igen. 

7.5 Alle personaler er senest i 2020 ICDP uddannede. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018 med bemærkning om at 
ansøgningsfristen for profildaginstitutioner rykkes til 1. juni. 
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8. Tidlig indsats  

Status 
Børne - og Skoleafdelingens enheder fremmer børn og unges trivsel og udvikling i størst muligt omfang inden 
for fælleskaber i almenmiljøer – så tæt på den enkeltes vante miljø som muligt. 
Blikket løftes fra barnet / eleven til de læringsmiljøer, han/hun sættes i. Der sker en reel inkludering af børnene 
/ eleverne, så de ikke bare rummes. 
Det tværprofessionelle samarbejde skal bidrage til, at den professionelle gennem dialog og i relation med andre 
professionelle udvikler sig selv og sit fag og skaber nye forståelser, redskaber og ny viden, der overskrider de 
forskellige fagligheder.  
 
Målsætninger: 

 Oplevet effekt af Vesthimmerlands Modellen i forhold til en helhedsorienteret indsats. 

 Betydningen af de tværfaglige teams samarbejde i forhold til at understøtte en tidlig indsats - opsporing 
og indsatser inden det bliver til sager 

 Antallet af indstillinger til CPP/familieafdelingen. 

 Betydningen af det konsultative samarbejde i forhold til at understøtte borgere i udsatte positioner  

 Oplevet effekten af investeringen i 0 til 5 årsområdet 

 At der sker en ændring i tilgang og mind-set, så en tidlig indsats med en højere grad af involvering af 
familier og netværk blive mulig. 

 
 
Indsatser og leverancer: 

 Vesthimmerlands Modellen 

 Investering i 0 til 5 års området 

 Inklusions politikken- beskrives under tema 4 

 Inklusionsmidler i skoler og dagtilbud - beskrives under tema 4 

 Forskningsprojektet ”Vi læres sprog” arbejdet med Sprogpakken -beskrives under tema 7 

 Kompetencehjulet 
 
 
 
Arbejdsgruppe: Sonja Paulin, Gitte Vetter og Lotte Birkholm. 
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Børne - og Skoleafdelingens enheder fremmer børn og unges trivsel og udvikling i størst muligt omfang inden 
for fælleskaber i almenmiljøer – så tæt på den enkeltes vante miljø som muligt. 
Blikket løftes fra barnet / eleven til de læringsmiljøer, han/hun sættes i. Der sker en reel inkludering af 
børnene/eleverne, så de ikke bare rummes. Børne- og Skoleafdelingens enheder har fokus på, at alle børn skal 
opleve fællesskab og føle sig som værdifulde medlemmer af de fællesskaber, de indgår i. Det 
tværprofessionelle samarbejde skal bidrage til, at den professionelle gennem dialog og i relation med andre 
professionelle udvikler sig selv og sit fag og skaber nye forståelser, redskaber og ny viden, der overskrider de 
forskellige fagligheder.  
 
Status og udfordringer 
Tidlig og tværfaglig indsats skal helst hurtigst muligt bringe hjælp og aflastning til barnet og dets familie. En 
betydelig sidegevinst af tidlig indsats er også aflastning af det fagpersonale, der i det daglige arbejder med 
barnet.   
 
Det har store konsekvenser for børn og unge i udsatte positioner, såvel i barndommen som i voksenlivet, hvis 
ikke der reageres i tide i forhold til deres begyndende problemstillinger. Forebyggelse og tidlig indsats handler 
om de konkrete initiativer og indsatser, der iværksættes for at fremme trivsel samt forebygge, at problemer 
skader børns og unges udvikling. Det handler også om underretningspligt og tværfagligt samarbejde. 
 
Tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe udsatte og sårbare børn 
og unge. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børn og unge at gøre i hverdagen, opfanger 
tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringer alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt 
samarbejde eller ved med det samme at sende en underretning. 
Vi antager, at børnene i børnegruppen påvirker hinanden på godt, men også af og til på ondt, som for 
eksempel forskningen i social arv peger på.  
 
Vi antager også, at børns relationer er en væsentlig del af den pædagogiske indsats. Det vil sige, at for at klare 
sig godt, skal børn gives muligheder for at blive stimuleret - ikke blot kognitivt, men også socialt. 
 
Men hvad mener vi, når vi bruger begrebet ”tidlig indsats”? Det er en forudsætning for at lykkedes, at der er et 
fælles sprog og mind-set i forhold til at definere den tidlige indsats. 
 
Begrebet er fler- dimensionalt                     med fokus på barnet i centrum. 
 
 
 
Tidlig indsats er hurtig hjælp til det barn, der på sin vej i livet, bliver udfordret. De udfordringer barnet kan have 
eller få, er mangfoldige. Sociale, kognitive, familiemæssige og helbredsmæssige problemer for bare at nævne 
nogle. Alle fagprofessionelle omkring et barn er forpligtigede til at tage initiativ til handling. 
 
Tidlig indsats er også forebyggende indsatser, som eksempelvis investeringen i 0 til 5 års området. Nyere 
forskning viser, at en målrettet pædagogisk indsats i barnets tidlige liv er med til at styrke dets sociale 
integration, sproglige udvikling og læring. Kvaliteten af relationen mellem barnet og de voksne er den mest 
betydningsfulde enkeltfaktor for barnets udvikling. Dette er forskning, der har været væsentlig i forhold til den 
måde, som Vesthimmerlands Kommune har besluttet at arbejde med tidlig indsats på. 
 
Det tværprofessionelle samarbejde skal bidrage til, at den professionelle gennem dialog og i relation med andre 
professionelle udvikler sig selv og sit fag og skaber nye forståelser, redskaber og ny viden, der overskrider de 
forskellige fagligheder. Vesthimmerlands Kommune har besluttet at implementere en model, som forstærker 
den tidlige indsats i forhold til udsatte børn, unge og familier. Beslutningen indebærer, at der er investeret i 
personaleressourcer og kompetenceudvikling i implementeringen af Vesthimmerlands modellen.  
 
Det relationelle og direkte samarbejde faggrupperne i mellem understøtter intentionerne omkring den 
helhedsorienteret indsats.  
 
Der opleves udfordringer i det konkrete arbejde i forbindelse med udskiftningen af medarbejder, vakante 
perioder i specifikke faggrupper og en manglende fælles forståelse af modellens muligheder. 
 
Den konsultative samarbejdsform og procedurer kan opleves udfordrende i forhold til den tidlige understøttelse 
af udsatte borgere. Det er vigtigt, at der er en konstruktiv balance mellem det konsultative og konkrete 
undersøgelser og dataindsamling. 
 



 

 Side 54 

Delkonklusion på område 8 

Der er generel commitment til at arbejde med tidlig indsats efter de principper og organiseringer, som 
Vesthimmerlandsmodellen skitserer. Det vurderes, at der med fordel kan informeres om den oplevede effekt af 
arbejdet med Vesthimmerlandsmodellen i de tværfaglige teams med henblik på at kunne iværksætte 
understøttende og kvalificerende indsatser. 
 

Effektmål 

 Sikre at alle medarbejder er introduceret til Vesthimmerlands modellen 

 Alle arbejder med Børnelinealen og ”Signs of safety” 
 

Indsatser og leverancer 

 Der afholdes to årlige centrale intro/opfølgningsmøder for nye medarbejdere 

 I samarbejde med familieafdelingen gennemføres et ”Roadshow” om Vesthimmerlandsmodellen til alle 
personalemøder/lærermøder. 

 

Delkonklusion på område 8 ”Tidlig indsats” – effektmål 
8.1 Sikre at alle medarbejder er introduceret til Vesthimmerlands modellen 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
8.2 Alle arbejder med Børnelinealen og ”Signs of safety” 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018. 
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9. Tosprogede 

Status  
Arbejdet med tosprogede i Vesthimmerlands Kommune tager udgangspunkt i Integrationsloven og en helt ny 
bekendtgørelse og vejledning til denne. Endvidere tages der udgangspunkt i Kommunens Integrationspolitik 
(udarbejdet i 2016). 
Formålet i disse er, at tosprogede børn og unge skal opnå både fagsproglige og hverdagssproglige 
kompetencer, så de kan klare sig som medborgere i Danmark. Skoler og fritidstilbud må derfor arbejde 
målrettet med at understøtte børn og unges sproglige udvikling i alle fag og i alle pædagogiske aktiviteter. 
Tosprogede børnehavebørn begynder i daginstitution i den by, hvor familien bosætter sig. Det betyder, at en 
del daginstitutioner i Vesthimmerlands Kommune har tosprogede børn. 
Elever der ikke taler dansk starter i modtageklasse på Farsø Skole. Eleverne er fordelt efter alder i 3 klasser: 
M1, M2 og M3. Elever kan være i M-klasser i op til 2 år, hvorefter de udsluses til distriktsskolen. 
 
Målsætninger: 

 Der ønskes en afdækning af tilbuddet til tosprogede i daginstitutionerne 
o Hvordan arbejdes med børnenes sprogtilegnelse 
o Hvilke tiltag har det enkelte dagtilbud for at understøtte, at tosprogede børn i dagtilbuddene 

tilegner sig danskkundskaber 
o Har de enkelte dagtilbud sprogpædagoger, som har særlig fokus på tosprogede og hvordan 

arbejder de? 

 Hvordan bruges de ekstra midler, der er givet til daginstitutionerne pr. tosprogede barn? 

 Der arbejdes med at forbedre kvaliteten i overgang fra modtageklasse til almenklasse. 

 Der udvikles et nyt tilbud til de sent-ankomne i forbindelse med 10. klassecenter. Dette tilbud skal 
hjælpe disse unge til at blive uddannelsesparate. 

 Det afdækkes, hvem der har brug for kompetenceløft vedrørende andetsprogsdidaktik og pædagogik 
som understøtter tosprogede børns læring og trivsel. 

 
Indsatser og leverancer: 

 2-dages konference på Nyborg Strand 

 Besøg i Silkeborg Kommune 

 Der oprettes fra august 2017 et nyt netværk med tilknyttet konsulent. 
Disse mødes 4 gange årligt. 

 Konsulenten fra CPP har udarbejdet materialer til tosprogede i daginstitutioner 
 

. 
 

 
Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen bag modtagerklasser på Farsø Skole, Hanna Jensen, Gitte Petersen og Lene 
Juel Petersen 
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9.1 Daginstitutioner 
I den vedtagne integrationspolitiks handleplan står, at børn fra familier, der er konventions flygtninge § 7

3
, kvote 

flygtninge § 8 og familiesammenførte flygtninge § 9 får løbende støtte af en familiekonsulent i en 3-årig 
integrationsperiode.  I forbindelse med indmeldelse i dagtilbuddet er en familiekonsulent fra 
Integrationsafdelingen behjælpelig. Integrationsafdelingen sørger for tolk til alle samtaler. 
Børne- og Skoleudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 9. august 2016, at tildele dagtilbuddene 
herunder LBO’erne et beløb til tosprogede ud fra, hvor mange børn, der er den enkelte børnehave med 3000 
kr. pr. barn samt et grundbeløb på 20.000 kr. i 2017 og dette er også budgetteret i 2018. 
 
Med tosprogede menes de børn, der kommer fra hjem, hvor hverken børn eller forældre har dansk som 
modersmål. Hvis én forældre har dansk som modersmål hører de ikke til i kategorien. Det er børn med 
opholdstilladelse og altså ikke asylbørn. 

 
Antal tosprogede 0-5 år 

 

 August 2016 August 2017 

Børnehaven: Antal Nationalitet Antal Nationalitet 

 
 Troldhøjen 

8 Polen, Nepal, Litauen, 
Rusland/Ukraine, Afrika 

10 Somalia, Ukraine/Rusland, 
Nepal, Polen 

 
Lillevangen 

11  22 Lille Madsens Hus 
Somalia, Estland/Litauen, 
Syrien, Polen, Iran, 
Brasilien, Butan, Congo, 
Indonesien/Malaysia, 
Tyrkiet 

 
Præstegårdsvej 

11 Polen, Malaysia, Nepal, 
Congo/Afrika 

Markvænget 9 Syrien, Polen, Italien, 
Somalia 

12 7 lande 

Mejsevej 5 Letland, Rusland, Polen, 
Nepal, Congo 

8 Polen, Letland, Thailand, 
Bhutan, Congo, Rusland 

Bakgården 0  2 Litauen, Sri Lanka 

I alt i Aars by 44  54  

Bakkegården 9 Afghanistan,  Congo, 
Asien, Colombia, Eritrea, 
Litauen, Syrien, Polen 

15 Afghanistan, Congo, Asien, 
Eritrea, Polen, Litauen, 
Syrien, Somalia 

Valhalla 13 Somalia, Polen, Syrien, 
Rumænien, Litauen 

11 Somalia, Syrien, Polen, 

Højgården 10 Somalia, Syrien, Polen, 
Congo 

17 Polen, Rumænien, Congo, 
Sri Lanka, Syrien, Portugal 

I alt I Farsø by 32  43  

Kridthuset 12 Syrien, Polen, Letland, 
Thailand, Bosnien, 
Libanon, Iran 

6 Syrien, Polen, Libanon 

Sneglehuset 12 Somalia, Syrien, Iran, 
Colombia, Letland, Polen 

10  

I alt i Løgstør by 24  16  

Børnehuset Aalestrup 12  13  

Hornum 12  15 Ukraine, Polen, 
Rumænien, Thailand, 
Litauen, Eritrea 

LBO’ere     

Vestrup 1 Litauen 2 Litauen 

Ullits  3  3 Saudi Arabien, Polen 

Gedsted 9 Syrien, Rumænien 4 Syrien, Norge, Rumænien 

Ranum 6 Polen, Indonesien, 
Rumænien 

10 Rumænien, Somalia, 
Indonesien, Polen, 
Thailand, Filippinerne 

                                                                 
3Udlændingeloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180093 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180093
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Antal tosprogede 0-5 år 

 

Toppedal 1  2 Rumænien 

Vester Hornum 13 Italien, Syrien, Polen, 
Rumænien, Litauen, 
Ukraine 

10 Syrien, Italien, Ukraine, 
Letland, Polen 

I alt 157  172  

 
 
Langt de fleste dagtilbud har brugt de tildelte penge til mere personale. Det har dels givet personalet mulighed 
for at arbejde i opdelte drenge- og pigegrupper, dels har det været muligt at lave mindre hold med fokus på 
inklusion og sprog. Desuden har de ekstra midler givet pædagogerne mulighed for at arbejde specifikt med de 
tosprogede børn.  
Nogle dagtilbud har haft særlig fokus på forældresamarbejdet. Ligesom børnene har været delt i mindre 
børnegrupper, har der også været en tættere kontakt til de voksne, hvor den enkelte pædagog har haft 
mulighed for at understøtte de enkelte forældre i forældrerollen.  
Der har også været øget fokus på opstarten af de tosprogede både for forældrene og børnene i form af en 
velkomstsamtale med tolk og en integrationsmedarbejder. Der er udarbejdet en startmappe, som har været 
brugt i arbejdet. 
Institutionerne har i arbejdet med de tosprogede børns sprogtilegnelse, samarbejdet med talekonsulenterne i 
CPP og lavet legegrupper, hvor de tosprogede indgår sammen med de dansktalende børn. 
Der arbejdes i dagtilbuddene med dialogisk læsning, sproglege, rim og remser.  Desuden arbejdes med 
billedbøger, piktogrammer, sange, iPads med fotos fra dagligdagen samt lege via rytmer for at understøtte 
arbejdet med de tosprogede børns sprogtilegnelse. 
 
Sprogtilegnelsen 
I arbejdet med at understøtte de tosprogede børns tilegnelse af danskkundskaber har dagtilbuddene taget 
nogle konkrete tiltag. Blandt andet har et dagtilbud haft en polsk pensioneret lærer til at komme og læse 
sammen med de polske børn. Mange dagtilbud arbejder med dialogisk læsning, højtlæsning, sanglege, rim og 
motorik. Endvidere arbejdes i mindre grupper også i spisesituationerne.  
I nogle LBO’ er der et tæt samarbejde med skolens læsevejleder. 
I dagplejen er der arbejdet med en viden om kulturen omkring de tosprogede. Der er arbejdet med at sikre tillid 
og tryghed for hele familien gennem samarbejdet. Der er opmærksomhed på, at der er brugbare materialer til 
arbejdet med de tosprogede i dagplejen. Desuden deltager dagplejen også i sprogprojektet: ”Vi lærer sprog i 
vuggestue og dagpleje”. 
Et dagtilbud skriver, at de også er med i ”vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje” og gerne vil udvikle dette til 
børnehavegruppen, da det er et fantastisk materiale. 
Alle dagtilbud har sprogpædagoger, dog har dagplejen ingen. 
 
Sprogpædagogernes arbejde 
Sprogpædagogerne udarbejder læringsmaterialer til brug for de tosprogede børn. Materialerne fremlægges på 
personalemøder, således at dette også kan anvendes af deres kollegaer. Der gives kollegial sparring i arbejdet 
med sprogtilegnelsen. Sprogpædagogerne arbejder med visualisering, tematisk sprogarbejde, udarbejder 
sprogkufferter og anvender disse. Sprogpædagogerne deltager i kurser udbudt af forvaltningen. 
 
Forslag til nye tiltag 

 Med hensyn til nye tiltag på tosprogsområdet i overgange fra dagtilbud til skole, skriver nogle dagtilbud, 
at de synes, at de er godt på vej. Dog kunne det være ønskeligt at arbejde med 
forventningsafstemning, få et overblik over begrebsforståelse, tolk med til forældremødet vedrørende 
skolestart, afholde temadage, hvor børnehaveklasselærerne og børnehavepædagogerne mødes og 
tosprogede er på dagsordenen. Desuden beskrives et ønske om, at der er intense forløb med fokus på 
sprogtilegnelsen og der skal være informationer til forældrene om det danske skolesystem, således 
forældrene er informeret om betydningen af mødestabilitet og skolens forventninger til børnene og 
forældrene. 

 Dagtilbuddene har også ytret sig om behovet for kompetenceløft på tosprogsområdet. Her skriver et 
dagtilbud, at det føler, at de er godt klædt på. Det er vigtigt, at de regelmæssige møder med 
sprogpædagogerne fortsætter. Kompetenceudvikling/uddannelse af medarbejdere i forhold til 
sprogdidaktik og sprogpædagogiske tiltag.  
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 Oplæg til dagplejerne om to-kulturelle, kultur og sprogtilegnelse. Hvordan leger man andre steder? 
Viden om balancen mellem indlæring og pauser (børnene er på hele tiden) Fælles strategi og at 
erfaringerne fra "vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje" bredes yderligere ud efter projektperioden. 

 Gerne flere pædagoger efteruddannet gennem sprogpakken. 
 

Delkonklusion på område 9.1 

Der arbejdes godt med modtagelse af tosprogede børn i børnehaverne. De udlagte midler har gjort det muligt 
at forstærke indsatsen og øge kvaliteten. Samtidig er der efterhånden oparbejdet en vis ekspertise. Det 
vurderes, at der er brug for et bedre arbejde med at støtte de tosprogedes forældre. Der er udarbejdet en 
opstartsmappe fra CPP med anbefalinger til særlige ting, målrettet Dagplejen og Dagtilbuddene. 
Opmærksomheden skal henledes på, bl.a. kosthensyn, tøj, sygdomme, skikke, traditioner m.m.  
Det vurderes, at endnu mere fokus på udviklingen af forældresamarbejdet med hensyn til at opkvalificere det, 
forældrene selv kan øve med barnet. Endvidere foreslås, at hele personalegruppen informeres om 
tosprogsproblematikkerne.  
Der vurderes ydermere et behov for at undersøge digitale programmer, der støtter op om sprogarbejdet, at 
holde opfølgningssamtaler med forældrene med tolk og efteruddannelse, så flere pædagoger får den vigtige 
viden om tosprogsområdet. 
 

9.2 Skoleområdet 

Tosprogede på almenområdet – skoler 

Antal tosprogede august 2017 
 

Skoler Antal Nationalitet 

10. klassecenter 27 elever Polen, Letland, Litauen, Thailand, Nepal, Ukraine, 
Somalia, Congo, Colombia, Rumænien, Syrien. 
 

Aalestrup Skole 19 elever Polen, Syrien (arabisk og kurdisk), Rumænien, 
Ukraine, Grønland, Filippinerne. 

Aars Skole 67 elever Afganistan, Bhutan, Bosnien, Burundi, Congo, 
Holland, Indonesien, Italien, Litauen, Myanmar, 
Nepal, Polen, Rumænien, Somalia, Syrien, 
Thailand, Ungarn. 

Farsø Skole Samlet 95 elever 
Almenkl.: 55 elever 
M1: 18 elever 
M2:   8 elever 
M3: 14 elever 

Polen, Swahili, Somalia, Rumænien, Burma, 
Ukraine, Albanien, Sri Lanka, Frankrig, Indonesien, 
Eritrea, Litauen, Syrien, Malawi, Congo, Marokko, 
Iran, Afghanistan, Thailand, Island, Malaysia,  

Gedsted Skole 11 elever Syrien, Polen, Norge, Estland. 

Hornum Skole 21 elever Rusland, Polen, Ukraine, Nepal, Iran, Litauen, 
Hviderusland, Thailand, Grønland. 

Løgstør Skole 41 elever Polen, Arabien, Letland, Thailand, Bosnien, 
Rusland, Rumænien, Iran, Brasilien, Columbia, 
Holland, Portugal, Tyskland, Korea. 

Ranum Skole 20 elever Indonesien, Somalia, Polen, Litauen, Irak, Iran, 
statsløs. 

Toppedalskolen   2 elever Letland, Litauen 

Ullits Skole   2 elever Polen, Rumænien. 

Vester Hornum Skole 14 elever Syrien, Polen, Litauen, Letland, Ukraine. 

Vestrup Skole   2 elever Litauen, Rumænien 

Østermarkskolen 40 elever Litauen, Polen, Malaysia, Pakistan, Irak, Tyrkiet, 
Columbia, Somalia, Indien, Congo, Iran, Venezuela, 
Uganda, Gambia, Thailand. 
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Med tosprogede menes de børn, der kommer fra hjem, hvor hverken børn eller forældre har dansk som 
modersmål. Hvis en forældre har dansk som modersmål, hører de ikke til i kategorien.  
Det er børn med opholdstilladelse og altså ikke asylbørn. 

Modtageklasser 
Udfordringer: 
Der er ofte udfordringer med at klasseplacere eleverne, når de ankommer, da der mangler et godt 
screeningsmateriale. Ligeledes fungerer udslusning og del-udslusning til almenklasser ikke altid optimalt. 
Immigranter (f.eks. østeuropæere) mangler ofte motivation til at lære dansk, fordi de kun regner med at være i 
Danmark i en periode. Endelig har mange af de lærere, der modtager de tosprogede, ikke de nødvendige 
kompetencer til at undervise den gruppe. 
 
 

Delkonklusion på område 9.2 

Der er efterhånden en stor ekspertise i Vesthimmerlands kommune med arbejdet med tosprogede børn. Det 
vurderes, at der med fordel kan indføres mere faste procedurer og systematikker. 
 
 

9. 3 Sent-ankomne: 
En del elever ankommer sent i deres skoleforløb til Danmark. Disse elever skoleplaceres i M3 på Farsø Skole. 
 
Udfordringer 
Elever der ankommer til Danmark sent i skoleforløbet indskrives i M3, men rigtig mange af dem opnår ikke 
tilstrækkelige danskkundskaber, så de kan gå videre i skolesystemet. Hidtil har 10. klasse modtaget nogle af 
disse elever, og i store dele af undervisningen har de deltaget i den almene undervisning og den ordinære 
brobygning. Det har ikke været en optimal løsning, og mange er faldet fra, eller de er ikke blevet vurderet 
uddannelsesparate. 
 

Delkonklusion på område 9.3 

Det vurderes, at der er behov for et andet tilbud end det nuværende M3 for sent-ankomne unge fra ca. 8. 
klasse. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med 10. klasse og ungdomsuddannelserne.  
 
 

Effektmål: 

 Børnenes overgang fra dagtilbud til skole skal systematiseres. 

 Det er centralt, at forældrene kommer ind i det store fællesskab i både skole og dagtilbud.  

 Eleverne i modtageklasserne skal så hurtigt som muligt kunne begå sig på dansk. 

 Eleverne i modtageklasser skal så hurtigt som muligt opnå et grundlæggende dansk-og 

matematikfagligt niveau, som gør ham/hende i stand til at indgå i en almenklasse, under forudsætning 

af undervisningsdifferentiering og under forudsætning af at dansk som andetsprog er en dimension af 

den faglige undervisning i alle fag og lektioner. 

 Eleverne i modtageklasserne skal opleve faglig, social og personlig progression. 

 En større andel af de tokulturelle unge i Vesthimmerland bliver parate til at påbegynde en 

ungdomsuddannelse.  

 

Indsatser: 

 Bestyrelserne i skoler og dagtilbud i de enkelte områder udarbejder et fælles princip for overgangen fra 
dagtilbud til skole for de tosprogede børn og deres forældre. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold 
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til krav og forventninger i skolen og til det danske skolesystem. Det er vigtigt, at forældrene får en 
forståelse for, at forældremøder i institutionerne og skolen er vigtige.  Det er centralt, at forældrene 
kommer ind i det store fællesskab.  

 De ekstra tildelte midler til arbejdet med tosprogede fastholdes i de fremtidige budgetter. 

 Netværksmøderne mellem sprogpædagogerne og medarbejdere fra CPP fastholdes, således at 
videndelingen på tværs af institutionerne er muligt. På disse møder er det muligt at have særlig fokus 
på de to kulturelle. Det anbefales, at integrationskontorets medarbejdere deltager i relevante emner på 
disse netværksmøder. 

 Der udarbejdes et screeningsmateriale, som kan danne grundlag for at klasseplacere eleverne. 

Ligeledes inddrages forældrene yderligere i denne proces. 

 Der udvikles en udslusningsparathedsvurdering 

 Nuværende elevplan videreudvikles, så man præcist kan vise elevens niveau og den faglige 

progression. 

 Der udarbejdes en procedure for udslusning fra M-klasser og modtagelse af M-klasser til almenklasse. 

 Der laves en indsats for at kompetenceløfte det personale, der arbejder med tosprogede i såvel 0 til 5 

års området som skoleområdet. Det nye netværk med tilknyttet konsulent varetager opgaven sammen 

med repræsentanter for 0 til 5 års området. 

 Der påbegyndes et arbejde med at motivere især østeuropæere til at lære det danske sprog og 

involvere sig i deres børns institutioner og skoler (en del af indsats i kommunal integrations-

handleplan).  

 Der udvikles et tilbud til sent-ankomne unge til erstatning af M3 på Farsø Skole. Målgruppen er sent-

ankomne unge fra ca. 8. klasse og op, der ved indskrivningssamtalen vurderes ikke at kunne blive klar 

til 9. klasses prøven. Tilbuddet etableres fra 01.08.18 i Aars i tilknytning til ungdomsskolen/10. 

klassecentret med sigte på, at flere sent-ankomne unge opnår de nødvendige kompetencer til at starte 

en ungdomsuddannelse.  

 Der påbegyndes et samarbejde mellem jobcenter og 10. klasse om evt. udvikling af en udvidet 

modtageklasse (15-25 årige). 

 Et fyraftensmøde med Henrik Kokborg fra integrationsinfo
4
 for alle medarbejdere som arbejder 0-18 år. 

Dette forløb skal give deltagerne et indblik i de tosprogedes forskellige kulturer og opvækst.  

 
Delkonklusion på område 9.1 ”Tosprogede” - effektmål 
9.1 Børnenes overgang fra dagtilbud til skole skal systematiseres. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
9.2 Det er centralt, at forældrene kommer ind i det store fællesskab. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
9.3 Eleverne i modtageklasserne skal så hurtigt som muligt kunne begå sig på dansk. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
9.4 Eleverne i modtageklasser skal så hurtigt som muligt opnå et grundlæggende dansk-og 
matematikfagligt niveau, som gør ham/hende i stand til at indgå i en almenklasse, under forudsætning af 
undervisningsdifferentiering og under forudsætning af at dansk som andetsprog er en dimension af den 
faglige undervisning i alle fag og lektioner. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
9.5 Eleverne i modtageklasserne skal opleve faglig, social og personlig progression. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer. 
9.6 En større andel af de tokulturelle unge i Vesthimmerland bliver parate til at påbegynde en 
ungdomsuddannelse. 
Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse uden ændringer 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018. 
 
 
10. Evaluering 
Der sker en evaluering af 2020planens effektmål og indsatser årligt. Første gang i efteråret 2018. 

                                                                 
4 www.integrationsinfo.dk 
 

http://www.integrationsinfo.dk/
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Forvaltningen indstiller punktet til vedtagelse med følgende ændringer: 
- At Børne- og Familieudvalget får en forvaltningsmæssig status på arbejdet med 2020planen i 
efteråret 2018. 
- At 2020planen evalueres en gang årligt. Første gang i efteråret 2019. 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018. 
 
 
11. Generelle kommentarer 
Forvaltningen indstiller følgende generelle ændringer: 
- At 2020planen omdøbes til 2022plan, således at der bliver tid til at få indsatserne ordentligt 
koordineret og implementeret. 
- At indsatserne efterfølgende gennemgås med henblik på, at fristen forlænges til 2022 på de 
områder, hvor det giver mening. 
- At sammentænkningen af DBA og udviklingsplanen indtænkes fra forvaltningens side, inden næste 
DBA runde. 
 
Indstillingerne vedtaget på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. marts 2018. 
 
 

Tidsplan 
April 2017: Overordnede ideer præsenteres og drøftes på ledermøder for dagtilbud og skole 
2. maj 2017: Godkendelse i Børne- og Skoleudvalget 
17. maj 2017: Fælles ledermøde for skole og dagtilbud, hvor udkast til kommissorium fremlæges 
17. maj 2017: Nedsættelse af arbejdsgrupper 
6. juni 2017: Politisk godkendelse af kommissorium 
16.juni 2017: Styregruppemøde 
26. juni 2017: Styregruppemøde 
Undersøgelses- og skrivefase i arbejdsgrupperne- Arbejdsgrupperne sender udkastet til styregruppen 
senest d. 6. september på ljp@vesthimmerland.dk  
16. august 2017: Styregruppemøde 
8.september 2017: Styregruppemøde 
12. september kl. 9.00-11.00 2017: Foreløbigt udkast fra arbejdsgrupperne præsenteres på ad hoc 
ledermøde 
2. oktober kl. 8.00-10.00 2017: Styregruppemøde 
5. oktober 8.00-12.00 2017: Styregruppe procesdesign 
Skrivefase i arbejdsgrupperne- I perioden fra 12. september til 13.november arbejdes der i de enkelte 
enheder med en bred involvering af personaler, forældre, elever 
11. oktober 15.30-17.00: Præsentation af 2020 planen for dagtilbuds- og skoleledere 
26. oktober 2017: 12-12 arrangement for Ungerådet og elevrådene 
13. november 2017: Heldagsseminar – for hele ledergruppen, 2 medarbejderrepræsentanter, 1. 
repræsentant fra bestyrelserne, samt det politiske udvalg. 
28. november 2017: Børne og Skoleudvalgsmøde 
December 2017 – januar 18: Høring i bestyrelserne.  
Februar – marts 2018: Godkendelse i det nye politiske udvalg. 
 

Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Telefon: 99 66 70 00 

www.vesthimmerland.dk 

post@vesthimmerland.dk 
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